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رادرسمه نادرم  هشیدنا ي  رد  11نز 

؟... زین برغ  12نانز 

12هراشا

. ناتسلگنا زا  راد  هناخ  فلا . 12وناب م .

! دش یم  دُم  یگنهرب  13رگا 

1 اپورا یتعنص  بالقنا  هدییاز ي  14هیرظن 

: یناریا سانش  هعماج  کی  هتفگ ي  15هب 

نالاسدرخ تراسا  رد  نانز  مود :  16لصف 

16هراشا

یگزیکاپ اب  هزرابم  16زاغآ 

هداوناخ 18یشاپورف 

قالتاب رد  19انش 

تیوه یب  نالاسدرخ  19تراسارد 

 ! گس تّبحم  هیاس ي  20رد 

نانز لاغتشا  یکاپان و  21دایتعا ،

اه هاگراوخریش  21هعسوت ي 
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21ییارگدرف

يدنملاس نارود  22هودنا 

یمدآ كاپ  لسن  22مادعا 

نادرم ندش  رت  صیرح  نانز ، 23یگدیشوپ 

23خساپ

؟ دنتسین کیرحت  لماع  چیه   ، مادنا هدیشوپ  ِنانز  24ایآ 

اهراک نیرتراوشد  زا  نتفر ، هار  نتفگ و  25نخس 

1( مسیخوزام  ) یبلطرازآ یسنج و  26نونج 

ملاس یعامتجا  طیحم  يوزرآ  27رد 

 ! ماگ هب  ماگ  اه ... 27گنرین 

نادرم ندروآرد  تراسا  هب  نانز و  یسیطانغم  باوخ  موس : 28لصف 

28هراشا

هناخراک مادختسا  هب  هناخ  تسایر  28زا 

رتهب ششوپ  ِینکفا  رود  زا  30سپ 

اه سابل  31سوریو 

یسیطانغم 31باوخ 

دم تراسا  رد  32هدیشوپ 

تسدکی 32یگنوراو 

نز يامیس  مادنا و  ندش  راکشآ  زا  33سپ 

قالخادض ياه  ملیف  تالجم و  34جاور 

نا وناب  صوصخم  34شزرو 

يدیلپ ماجنا  يارب  یمسر  34زکارم 

نامسآ زا  هملک  35هس 

؟ درم هب  رتشیب  تایح  ِّقح  ياطعا  ای  نز  36يدازآ 
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ادخ یشاّقن  مراهچ : 36لصف 

36هراشا

هتخانشان دوجو  36نز ،

36هراشا

نز ییابرلد  . 137

تردق زا  ییوجدوس  . 238

باجح هفسلف ي  نایب  زا  رت  38يرورض 

38هراشا

لحاس یب  يایر  د  نز ، تردق  . 339

يروابدوز ینیبشوخ و  . 440

ادخ تظفاحم  رد  . 540

یسنج ششکدوجو  . 642

یسنج يزیرغ  نارک  یب  زرم  . 742

نز هب  نادرم  شرگن  .842

طیحم زا  يریذپریثأت  . 943

ادخ زا  44یشسرپ 

دنوادخ 44خساپ 

تسین لیخب  نانز  44يادخ 

44هراشا

(sexual urge) یسنج ششکرازبا  . 1045

 ! اجکات اجکزا  46هلصاف 

نانز تماهش  ساره و  مجنپ : 46لصف 

46هراشا

ینابایخ 46نادازون 
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دش هتخانشرّصقم  ششوپ "  " 47اهنت

هیسن لالدتسا  زا  ِهب  دقن  48لَثَم 

یگدیشوپان دزم  اه ، 48هاگن 

درگبقع رد  49هقباسم 

روآ تریح  یشاقن  نارازه  اب  49یخاک 

ناسانش هعماج  50هیرظن ي 

هنحص يوس  51نآ 

كانساره تماهشاب و  51نانز 

دنسپان مرش  هدیدنسپ و  52يایح 

ییاهب خیش  55تیاکح 

رادرهوش نز  زا  55يراگتساوخ 

رادیاپ یگدنز  56ترسح 

نادرم راهم  نانز ، ششوپ  مشش :  57لصف 

57هراشا

رگید ياه  يدازآ  ندیشکدنب  57هب 

نادرم راهم  نانز ، 58ششوپ 

ششوپ ياه  59یتخس 

1 تخانش هویم ي  59باجح 

! دوس هن  60هیامرس ، 

؟!  یلاسدرخ زا  61باجح 

باتکدصکی 62هدیزگ ي 

اوه ود  اب  62یماب 

نادرم رد  یسنج  یلیم  63یب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  63هرابرد 
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بیرف کی  زار 

باتک تاصخشم 

یجیهال 1381. مق  رشن :  تاصخشم  یمالغ  فسوی  هدنسیون  بیرف  کی  زار  روآدیدپ :  مان  ناونع و  فسوی 1339 -  یمالغ  هسانشرس : 
پاچ لایر (   14000 لایر 964-70-48-46-7 ؛ :   6800 کباش :  مینک 3 . یگدـنز  بوخ  تسورف :  ص  [ 159  : ] يرهاظ تاصخشم 

 : مشـش پاچ  تشاددای :  . 1385 مراهچ :  موس ، پاچ  تشادداـی :  مشـش ) پاـچ   ) لاـیر  25000 مراهچ ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  18000 موس ؛ 
یقالخا یعامتجا و  لیاسم  ناریا --  ناـنز --  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  نینچمه  159 ؛]  - 157  ] ص همانباتک :  تشاددای :  . 1388

هرامش  305/42 ییوــید :  يدــنب  هدر  غ8 1381   9 فلا  / HQ1181 هرگنک :  يدــنب  هدر  باـجح  عوـضوم :  یــسنج  روـما  عوـضوم : 
م36833-81 یلم :  یسانشباتک 

نانز تّینما  يایؤر  لوا : لصف 

نم مّلعم  نیلوا 

جایتحا هک  ینامز  مریگ و  یگدنز  ات  يدش  مخ  میوس  هب  تیلوفط  یناوتان  رد  هک  يدوجو  نیلوا  يا  وت ، رب  مالـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دوجو زا  تیلوفط  رد  ! یتخاس رود  نم  زا  ار  یگدنز  ياهرطخ  يدرک و  تبقارم  نم  زا  دوش ، هدیشک  مفرط  هب  هک  متـشاد  یـسک  هب  یمربم 

هک يدوب  وت  نم  ملعم  نیلوا  يدرک . يراتـسرپ  نم  زا  تبحم  ایند  کی  اب  تیاـناوت  ناوزاـب  اـب  دـش و  هدـنایور  نم  دوجو  رد  ناوختـسا  وت ،
ار دوخ  رانکرد  یگدنز  شهاوخ  نتـشاد و  تسود  جنر  هک  يدوب  يدوجو  نیلوا  وت  يدومن . انـشآ  مفارطا  ناهج  اب  ارم  یتخومآ و  منابز 

باختنا ار  ما  یگدنز  کیرـش  ناتنایم ، زا  ات  يداد  هزاجا  نم  هب  یناوج  زاغآ  رد  يدرک . ما  ینازرا  یتبحـص  مه  راختفا  يدناشچ و  نم  هب 
ار وت  ردـق  زونه  وت ، هب  ناشزاین  همه  اـب  یتسه  ناـهج  ناـنکاس  هک  متفگـش  رد   1 ... . میامن میـسقت  وا  اـب  ار  یگدـنز  مغ  یـشوخ و  منک و 

تـسیاب هکار  تناردارب  هناـخ ، رد  یلاـسدرخ ، رد  دـننک . یمن  وت  تلزنم  ِروخارف  یـشالت  وت  بوـبحم  دوـجو  ظـفح  يارب  دـنا و  هتخانـشن 
نیا طـقف  وت  مرج   2. دندرکیم ریقحت  رـسپ ، هن  يرتخد و  هک  ببـس  نیدـب  طقف  ار  وت  دـنداد و  یم  حـیجرت  وت  رب  هراومه  دنـشاب  وت  نابیتشپ 
رتخد یشدالگنب  ریقف  ناقهد  کی  . 2 ص 71 . ریا ا ن ، رد  باجح  فشک  باجح و  رد ا . اه  يرباربان  نیا  يا ! هتفاـی  دـلوت  رتخد  هک  تسا 

يد نز ، مایپ  تخورف (! یچتـسپ  کی  هب  درک ، یم  تیافک  جنرب  ولیک  مین  دیرخ  يارب  طقف  هک  يزیچان  غلبم  لباقم  رد  ار  شا  هزور  تشه 
ناـمیپ تالکـشم  ك : ر . هراـب ، نـیا  رد  دوـب . هدـییاز  رتـخد  نوـچ  داد  قـالط  ار  شنز  يدرم  میناوـخ : یم  نـینچ  اـهربخ  رد   ( هام 1370

رت گرزب  هک  مه  نآ  زا  دـعب  تسا . رتشیب  بتارم  هب  رتخد ، دـنچ  دـنراد و  رـسپ  کی  اهنت  هک  ییاه  هداوناخ  یناـمز . یفطـصم  ییوشاـنز ،
وت یتقو  دندرک و  یم  تحارتسا  تیاج  هب  هکدندوب  نارگید  يدش  یم  هتـسخ  یتقو  اما  يداد ، یم  ماجنا  وت  رتشیب  ار  هناخ  ياهراک  يدـش 

کیرـش هک  نآ  ینیزگرب  ار  یـسک  تا  هدـنیآ  ِيرـسمه  يارب  یتساوخ  یم  هک  هاگنآ  دـندش و  یم  دـنم  هرهب  رتدوز  اـهنآ  یتشاد ، يزاـین 
نوچمه ار  وت  يو  ایآ  دنک ! یم  راتفر  هنوگچ  وت  اب  يو  مناد  یمن  زین ، رسمه  دزن  رد  وت ! هن  دندوب  نارگیددرک  یم  باختنا  ار  تا  یگدنز 

وت هکدنادن  چیه  ًالـصا  وا  دیاش  مناد ! یمن  تسا ؟ هدشن  يو  بیـصن  وت  دننام  یتمعن  چـیه  هک  دـناد  یم  ایآ  دراد ؟ تسود  شیوخ  دوجو 
هک مناد  یم  بوخ  ار  نیا  اـهنت  ینارذـگ ! یم  هنوگچ  ار  یگدـنز  مناد  یمن  سپ  نآ  زا  دـنکراتفر ! هنوگچ  وت  اـب  هکدـنادب  اـت  یتـسه  هچ 

يارب نادـند  هکدـنا  یـشحو  ياهزارگ  نانیرفآ ، لاجنج  ناـمه  زا  یلیخ  یلو  تسا ، ناوارف  لاـجنج  وت  قحزا  يرادـفرط  ماـن  هب  ناـهجرد 
دننادرم سنج  زا  وت  ناعفادم  هوبنا  هنوگچ  یتسار ! دنا ! هتفای  قیفوترتمکوتزا  عافدرد  دنا  هدوبرت  شیدنا  تسار  هک  دنا  هدرکزیت  وت  ندیرد 

هب زین  نانآ  ات  دنداد  یم  هیدـه  تنیغورد  ناهاوخاوه  هب  ار  وت  بلق  يافو  رهم و  زا  يا  هرذ  شاک  يا  یهانپ ! یب  بیرغ و  هچ  وت  نانز !!  ات 
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فیرعت فیعـض  يدوـجوم  هدرکن ، مورحم  تبهوـم  نیا  زا  يدـنمزاین ، تینما  یناور و  تمالـس  هب  هـمه  زا  شیب  هـکار  وـت  دـنیآ و  دوـخ 
فیرعت رد  هچنآ  زا  يا  هنومن  ا . هک --------  یلالز  ياـیرد  وت  هک  نیا  دراد ، وت  تمظع  زا  ناـشن  هچنآ  اـه  متـس  همه  نیارد   10 دننکن

دلوتم نانز  تروص  هب  ناراـک  هاـنگ  حور  تسا . هدرک  یلها  ار  وا  درم  هک  تسا  یـشحو  دوجوم  نیرخآ  نز  تسا : نینچ  دـنا ، هدروآ  نز 
بآ زا  ندش  باریـس  دیما  هب  ناگمه  هدـنیوپ  رفعج  دـمحم  همجرت ي  يرگ ، تاونب  نادرم ، دـید  زا  نانز  ك : ر . هراب ، نیا  رد  ددرگ . یم 

ار وت  رب  افج  سوه  دنا ، هتفای  تربص  هوک  نوچ  تسین ، وت  ردق  يدرُخ  رب  یلیلد  اه  ییوجدوس  نآ  دنا . هدروآ  ور  شیوس  هب  نآ ، ياراوگ 
تبلق نوچ  وت  دنا و  هدرپس  وت  هب  ار  اهراک  هنوگ  نآ  دنا  هتخانـش  ناوتان  روما  يرایـسب  ماجنا  رد  ار  نتـشیوخ  نوچ  دنا و  هدنارورپ  رـس  رد 

! يوش یمن  نامگدب  یسک  هب  تسا  كاپ 

دایرف اهلاس 

تیاکح لفاحم ، نآ  لصا  هعلاطم ي  اما  تساپ ، هب  لاجنج  نز  زا  يرادـفرط  مان  هب  یملع  عماجم  اـه و  هرگنکرد  هک  درذـگ  یم  اـه  لاـس 
نادرم تیامح  اب  اه  شیامه  نیا  همه ي  هک  تفگـش  تسین و  نانز  يارب  شمارآ  تینما و  نیمأـت  اـه  شـشوک  نیا  هزیگنا  هک  دراد  نآزا 
رتشیب اهنآ  ناگیار  ییامندوخ  هصرع ي  دنتلغ و  یم  ورف  یسایس  ياه  ماد  رد  شیپ  زا  شیب  نانز  تاعامتجا ، نآ  یپ  رد  دوش و  یم  لابند 
ییوج هرهب  يارب  يرت  نوزفا  قح  دـیوج و  یم  دوس  نادرم  ياه  طـیحم  هب  نز  ناباتـش  يروآور  زا  هک  نآ  ناـیم ، نیا  رد  دوش . یم  مهارف 

هیاـم تدـم  هاـتوک  رد  دـنچ  ره  تازاـیتما  نیا  تسا . شوـخلد  تازاـیتما  يا  هراـپ  ِيروآ  تسد  هب  مه  نز  هچ  رگا  تـسا ؛ درم  دـبای ، یم 
نیا اب  تسا . هتـشادن  يدرواهر  نانآ  يارب  تیمورحم ، یهانپ و  یب  زج  تدم  دنلب  رد  تسا ، هدرک  مهارف  ار  نانز  يدنم  هرهب  يدنـسرخ و 

میمـصت هک  نآ  زا  سپ  اریز  دـنا . هدروآ  دوجو  هب  دوخ  نانز  ار  یمین  دوش  یم  هتـشاد  اور  نز  رب  ام  راگزور  رد  هکاـه  متـس  نآ  زا  لاـح ،
رت هداشگار  نتـشیوخ  هب  رگزواجت  ناتـسد  دـندش و  رت  هرهب  یب  تینما  زا  دـنهن ، ماگرت  هدیـشوپان  نادرم  روضح  ياه  هنحـص  رد  دـنتفرگ 

دندوب هدـید  شوخ  ياه  باوخ  یمومع ، عماـجم  رد  نز  هدیـشوپان ي  روضح  يارب  هکداـصتقا  هصرع ي  ناگـشیپ  تسایـس  زج  دـنتخاس .
رد نز ، هب  تبسن  نیرفآ  رطخ  ياه  سوه  هدولآ و  ياههاگن  زا  لاح  دندادن و  هئارا  اور  ینومزآ  نز ، دوجو  تشاد  یمارگرد  زین  نارگید 
زا رود  هب  دهعتم و  ریغ  نادرم  هک  تسا  هاوگ   1 یخیرات ياهدادیور  هبرجت و  تسا . هدنام  یقاب  يا  هریت  هحفـص  هلجم ، همانزور و  قرو  ره 
نز هکدندومن  او  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنا و  هدادن  ناشن  نز  هب  یملاس  ریوصت  درم  زا  تسین - كدـنا  زین  اهنآ  مقر  هک  تیناسنا - نامیا و 

نانآ هک  دهد  یم  نِاشن  ناوناب  زا  يروضحریغ  ِیهاوخرظن   2  « تسا هدش  هدیرفآ  درم  تّذل  يارب  طقف  هک  تسا  يدوجوم  نانآ «  هاگن  رد 
هاـگن نیا  زج  تسا . یمـسج  ياـه  یگژیو  زا  ییوـج  تذـل  يزیرغ و  زاـین  نز ، هب  درم  لـیامت  ِیلـصا  لـماع  هک  دـنراد  هجوـت  یبوـخ  هب 

ار نز  يونعم  يداـم و  قوقح  دـنا  هتـسناوت  اـت  قـالخا  گـنهرف و  زا  رود  ِنادرم  هک  تسا  هاوـگ  یخیراـت  عیاـقو  یفارحنا ، هناـیوجدوس و 
تـصرف نیرتمکزا  دنکن  راهم  ار  شا  دید ه  دوشن و  تیبرت  درم  ات  هکدـنا  هتفایرد  بوخ  زین  نانز  هدرکدوخ و  دـصاقم  سوه و  هچیزاب ي 

چیه درم ، یگتفاین  تیبرت  اب  دراد ، دوجو  هزیرغ  ات  هک  دناد  یم  نز  تسج . دهاوخ  هرهب  عورشمان  ییوج  تذل  هاررد  نز  ندرکریـسا  يارب 
هراب نی  رد ا  تسین . نانز  زا  یصاخ  هورگ  هژیو  اهنت  ای  نیقلت  ینما ، ان  ساسحا  نیا  دیآ . یمن  دیدپ  وا  يارب  یـشخب  دیما  ِشمارآ  تینما و 

فارتعا نانز  نارتخد و   3. ددنب یم  ناگمه  رب  ار  دیدرت  هار  هک  تسا  هدش  لقن  همان  شرازگاهدص و  تاّلجم ، اه و  هم  انزور  اه ، باتکرد 
ياوق ببـس  یب  دـننک  یم  لمحت  هدولآ  ياه  هاگن  زا  نانز  هک  ینما  ان  راشف و  دـنرادن و  هعماج  هب  يدـیما  تینما ، هب  لـین  يارب  هکدـننکیم 

نآ هرابرد  ا . سرت و ---  تسین . نمادکاپ  دارفا  نیمز و  قرشم  نانز  هژیو  ینما  ان  ساسحا  نیا  درب . یم  لیلحت  ار  ناشیا  یحور  یمسج و 
هچین زا  هلمج  نـیا   0 2 دازآ . یـسح  ارـسمرح ،  ياه  هدرپ  تشپ  یخیاشم . يدـهم  يولهپرـصع ، رد  اشحف  ارگاد ن  وس  ك : راهدادـیور .

تاونب نادرم ، دـید  زا  نانز  ر.ك : نز ، هرابرد  للم  نادنمـشناد و  نارکفتم و  رظن  هراـبرد  تسا  یناـملآ   )! ( فوسلیف . ( 1900 م - 1844)
دمحا رتکد  وا » هب  هدولآ  ياه  هاگنو  نز  كاپ  هاگن  السا م« یتسیزهب  نییآ . ك : هراب ر . نیا  رد  . 3 هدنیوپ .  رفعج  دمحم  همجرت ي  يرگ ،
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دیدپ زا  نادرم ، اب  يزارتمه  زا  ندش  دنم  هرهب  يازا  رد  اهنآ  هک  نآ  زج  تسا ؛ رت  نوزفا  بتارم  هب  برغ  نانز  بارطضا  يدابودر . روبص ا 
هب تشگزاب  يارب  يا  هراچ  هار  ای  دـنا  هتفرگوخ  ینما  ان  هب  مه  دـیاش  و  دـننک . یمن  تمادـن  راهظا  بارطـضا ، سرت و  نآ  لـماوع  ندروآ 
زا دنا  هتفرگ  سنا  یکاپان  اب  هتفر  هتفر  نوچ  هدرک و  تداع  ینما  ان  هب  هکلب  دـنا ، هتفاین  تسد  شمارآ  هب  هاگنآ  دـننیب . یمن  ملاس  یگدـنز 

ینامز ات  ار  هچنآ  دـیآ و  یم  مشچ  هب  رتمک  نآ  ینماان  طقف  تسا ، هدـشن  نما  ناشنوماریپ  ِناهج  دـنراد . يرتمک  سرت  مرـش و  نآ ، ماـجنا 
دهد یم  ناشن  هک  تشاگن  میهاوخ  برغ  ناهج  زا  ییاه  شرازگ  نیا ، زا  سپ  دـنرادنپ . یم  يداع  هدـیدپ  دـندرک  یم  داـی  ینمااـن  رتشیپ 
. تسا هتفاین  ناصقن  نامز  چیه  هدش و  نوزفا  ربارب  اه  هد  هب  یگنهرب ، هدیدپ ي  شرتسگزا  سپ  ینانز  لتق  تازواجت و  اه و  هلمح  رامآ 

بلط عونت  مارآ و  ان  داهن 

جاور لماع  ییامنابیز و  ینارـسوه و  رـصنع  طقف  ار  نز  درم ، رگا  تسین . یقالخا  تیبرت  زج  ینامرد  درم ، بلط  عونت  مارآان و  داهن  يارب 
ان ياه  هنیمز  ندرک  ینارحبرد  دوخ  نانز  لاح ، نیا  اب  دـشخب . یم  شمارآ  ار  نز  هن  دریگ ، یم  مارآ  دوخ  هن  هاگ  چـیه  دسانـشب ، یگزره 

همه ي زا  اه  هدید  هک  دنشوک  یم  ایوگ  دنزاس ، هریخ  نتشیوخ  یمسج  ياه  هبنج  هب  ار  اه  مشچ  اهنآ  هک  ینامز  دنتسین . ریـصقت  یب  ینما 
زا ناشرکیپ ، يرهاظ  ياه  هبنج  رد  ندش  توهبم  اب  دنیوجب و  ار  اهنآ  یکاخ  مسج  طقف  هداهن ، تعیدو  هب  ناشیا  دوجو  رد  دنوادخ  هچنآ 
اب تسین . نادرم  ییابرلد  يارب  زج  وا  دوجو  هک  دندومن  او  نینچ  نز  هب  وج ، دوس  نارادم  تسایس  دنوش . لفاغ  وا  يونعم  ياه  هبنج  رگید 

یگدولآ ِیگتخیمآرد  نیا  یپ  رد  دـش و  نکمماـن  درم  زا  نز  زیاـمت  هک  تخیمآرد  درم  یگدـنز  هصرع  رد  ناـنچ  نز  ياـیند  بیرف ، نیا 
. داتفا ماد  هب  زین  درم  روآ ،

رادرسمه نادرم  هشیدنا ي  رد  نز 

یلاح رد  دوب  دهاوخ  نانیمطا  دامتعا و  دروم  هتـسویپ  دهر و  یم  زیارغ  رطخ  زا  لماکروط  هب  دنک  جاودزا  يدرم  نوچ  دنرادنپ  یم  یخرب 
درم ره  رنه  زین  نیا  هک  تسا ؛ یگتـسراو  ناـمیا و  دـنک ، یم  راـهم  يدـح  اـت  ار  يزیرغ  تـالیامت  تسا و  روآ  ناـنیمطا  هچنآًاـتقیقح  هک 

هزیرغ ي زا  هتفرگرب  ناـهانگدروم  رد  رگم  درک ، هیکت  ناوـت  یم  ناـهانگ  همه  لـباقم  رد  ناـمیا ، اوـقت و  يورین  هب  تـسین . هدرک  جاودزا 
سیاسد تاکیرحت و  ربارب  رد  یفاک  نماض  کی  تسا ، یقالخا  يورین  نیرت  يوق  هک  نیا  اب  ار ، نامیا  اوقت و  يورین  زگره  مالسا  یسنج .

ای جاودزا  زا  لبق  نارود  ياه  هتخومآدب  ای  ینید  ینابم  هب  يداقتعا  یب  ببس  هب  هکرادرسمه  نادرم  رایـسب  هچ   1. تسا هتسنادن  هزیرغ  نیا 
اه هبحاصم  اه ، همان  رتدب . یهاگ  هکلب  دنشیدنا و  یم  نارسمه  هک  دنشیدنا  یم  هنوگ  نامه  نز  دوجو  هرابرد ي  ملاسان ، یعامتجا  طیحم 

جاودزا زا  لبق  دنا . هدرک  ادـیپ  يرتشیب  تیـساسح  نز  دوجو  هب  جاودزا  زا  دـعب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دـهد  یم  ناشن  نایاقآ  ياهوگتفگو 
یتح هتفاـی و  يرگید  هولج ي  اـهنآ  يارب  دراد  قلعت  نز  هب  هچنآ  همه  نآ ، زا  سپ  یلو  هدوب  مهبم  ناـشیا  يارب  ناـنز  تایـصوصخ  بلغا 

هدماین رد  لقع  رایتخا  هب  لد  مشچ و  هک  ینامز  ات  ور  نیا  زا  تسا . هدش  لبق  زا  رتزیگنا  تیساسح  رادانعم و  ناشیارب  اهنآ  یـصخش  مزاول 
هزیرغ لکشم  نایاپ  وا  يارب  رـسمه  نتـشاد  رایتخا  رد  دراد و  یمن  رب  تسد  يزادنا  مشچ  یهاوخ و  نوزف  زا  جاودزا ، اب  ًالومعم  درف  دشاب 

اب نآ  لکشم  ات  تسین  هزیرغ )  ) یمسج زاین  زا  یشان  اهنت  سنجمه  ریغ  دارفا  اب  دنویپ  هب  لیامت  اریز  تسین . دامتعا  دروم  نانچمه  تسین و 
یتینما مه ، نانز  يارب  دـسر و  یمن  اهتنا  هب  شـسوه  زگره  دریگن  رارق  مارآ و  یمدآ  لد  مشچ و  اـت  دوش . لـح  رـسمه  نتـشاد  جاودزا و 

 - اهنآ هک  تسا  نآزا  یکاح  دندشن  نز  ياه  ییابیز  هتفیرف  هک  یناسک  تشذگرـس  ص21  باجح ، هلأسم ي  .1 دمآ -- . دهاوخن  دیدپ 
نآ ناکرشم  دنیوگ  دنا . هدرکیم  راهم  زین  ار  شیوخ  هاگن  تسا و  هتساوخ  ادخ  هکدنا  هتـسیرگن  یم  نانچ  نز  هب  تبـسن  لهأتم - ای  درجم 

ار برع  رتخد  نیرتورابیز  وت  هب  ام  دنتفگ : دراد ، یمن  رب  تسد  دوخ  ياعدا  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  دندید  هک  هاگ 
رد ار  هام  متـسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  رادرب ! تسد  تا  هدـیقع  زا  وت  مینک و ... یم  میدـقت 
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ياهزیچ زا  یتحار  هب  دوشن  رتالاب  تّذـل  قاتـشم  دریگن و  جوا  یمدآ  تّمه  هک  ینامز  ات   1! مدرگ یمن  زاب  منخـس  زا  دیهدرارق  مپچ  تسد 
دوب نآ  هن  رگا  ّهبر 2 : ناهرب  يار  نا  الول  اهب  ّمه  َو  میناوخ : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هرابرد  هک  نانچ  دشوپ . یمن  مشچ  درخ 

هیلع و هللا  یّلص  ) دمحم ترضح  زا  هک  تسین  ببـس  یب  درک . یم  ور  اخیلز  هب  تشاد ، رظن  شیوخ  راگدرورپ  ناهرب  رون و  هب  فسوی  هک 
نتشاد يارب  تسخن  طرش  نیاربانب ،  3. درا دن  دوجو  نانز  زا  رتزیگنا  هرطاخم  مناوریپ  يارب  زیچ  چیه  نم ، زا  سپ  هک : دـنا  هدومن  لقن  هلآ )

اریز تسا . يو  یگدوـمزآ  یگتـسراو و  سپـس  لد و  هاـگن و  راـهم  تمه ، يدـنلب  ناـمیا ، هب  داـقتعا  درف ، ره  هب  تبـسن  ّتینما  داـمتعا و 
ان لماع  هراومه  رـسمه  نتـشادن  سپ  دبوک . یم  نیمز  رب  زین  ار  نامیا  اب  ِنادرم  هاگ  هک  تسا  شکرـس  تردـق و  رپ  نانچ  یمدآ  تالیامت 
اب مالّـسلا ،) مهیلع   ) ینامـسآ نایاوشیپ  یتیبرت  ياهرادشه  بجوم  هب  رما و  نیمه  هیاپ  رب  تسین . دامتعاو  تینما  لماع  نآ  نتـشاد  و  ینما ،

یسب زین  رما  نیا  تلع  دریگرظن و  رد  ار  طباوض  هلسلس  کی  نارگید  اب  شیوخ  هطبار ي  رد  صخش  ره  دیاب  دارفا ، هب  ناسنا  دامتعا  دوجو 
.3 هیآ 24 . فـسوی ، هروـس ي  . 2 ص 265 و266 . ج ا ، ماـشه ، نبا  هریـس  ا . لوـصا ----------------------  رد  تـسا . نـشور 

یلامتحا ياهدنزگ  زا  يریگـشیپ  يارب  اه  شرافـس  زا  يرایـسب  مالـسا  یقالخا  ح 15 . باب 117 ، حاکنلا ، باـتک  لـئاس ، ول  كردتـسم ا 
رتخد ومع و  رسپ  ردارب ، نز  رهوش ، ردارب  لثم  دنشاب - مه  ِناشیوخ  زا  دنچ  ره  مرحم ، ریغ  درم  نز و  - 1 دنا : هدومرف  هک  نیا  دننام  تسا ؛

رگیدکی نامیا  بتارم  هب  مرحمان  ود  دـنچ  ره  دننک 2 - گنرد  دوش ، دراو  نادـب  دـناوت  یمن  يرگید  هک  یتولخ  هناخ ي  رد  دـیابن  ومع -
یمن زیوجت  ار  يرورـض  ریغ  يوگتفگ  یلیماف ، يدنواشیوخ و  دنوش . تبحـص  لوغـشم  مه  اب  ترورـض  ّدـح  زارتشیبدـیابن  دنـشاب  نئمطم 
هاگنو تسا  كاپ  شلد  مشچ و  لباقم ، ِدرف  هک  هناهب  نیدب  اهنآ  هکدوش  یمن  ببـس  دارفا ، لد  مشچ و  یکاپ  هب  نتـشاد  نانیمطا  - 3 دنک .

! دشاب نایامن  اپ  قاس  ای  اهوم  ِولج  زا  یمک  یتح  دیابن  سپ  دنراذگراکشآ . ار  ندب  زا  یعضاوم  رگیدکی  روضح  رد  دنک ،  یمن 

؟... زین برغ  نانز 

هراشا

رد دنریگرارق . تمحازم  رازآ و  دروم  دنرادن  تسود  هک  تسا  نیمز  قرـشم  نانز  صوصخم  ینما  ان  ساسحا  نیا  دننک  یم  روصت  یخرب 
هب يزاین  دـنا  هدـید  يرامـشیب  هنهرب ي  نانز  هک  یبرغ  نادرم  ًالوا  اریز  . درادـن دوجو  ینانیمطا  اـن  سرت و  ساـسحا  نیا  ناـنز  يارب  برغ 

نادرم زا  یمیب  ور ، نیا  زا  دنتسین و  دنبیاپ  یگدیـشوپ  هب  دننک  تاعارم  ار  يدودح  دنهاوخ  یمن  نوچ  نانز  ًایناث  دنرادن . ناشیا  هب  ضّرعت 
یهورگ ياه  هناسر  شرازگ  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  تقیقح  دورب  دـهاوخب  هک  اـج  ره  هب  رطاـخ  شمارآ  اـب  دـناوت  یم  ینز  ره  دـنرادن و 

ایلاتیا رد  ربتکا 1984  هر 20 - امـش  دـن - وُمل  ۀـم  انزور  دـنراد . نانیـشنارحص  زا  يرتمک  ّتینما  یبرغ  نانز  نیقی ، روط  هب  هزورما  نایبرغ ،
. دنیآ یمرب  ییاضق  تاماقم  هب  تیاکـش  یپ  رد  اهنآ  مهد  کی  تردن  هب  هک  دنریگ  یم  رارق  یـسومان  هلمح ي  دروم  نز  رازه  هنالاس 20 

یناملآ نانز  ات  هدـش  ببـس  ینارحب  هلأسم ي  نیا  دریگ . یم  تر  وص  نانز  هب  روآ  مرـش  یتمرح  یب  دروم  هنالاس 75000  ناملآ ، رد  اهنت 
وخ د، زا  عافد  ياه  شزرو  يریگارف  ياه  سالک  رد  قایتشا  اب  یناملآ  نانز  زا  يرامش  دنیامن . مادقا  دوخ  یندب  تردق  تیوقت  هب  تبسن 
. دـنا هتفرگ  ارف  اه  سالک  نیا  رد  ار  دوخ  زا  عافد  ياه  هویـش  نونکات  یناملآ  نانز  زا  شرازگ 40 % نیمه  هیاپ ي  رب  دـنیوج . یم  تکرش 

تاجناخراک تاسـسؤم و  فرط  زا  هک  دـننک  یم  ناهنپ  یکیزیف  ای  ییایمیـش  یعافد  هلیـسو ي  دوخ  یتسد  فیک  رد  يوسنارف  نانز  رتشیب 
نژومیرکآ زاگ  مان  هب  حالطـصا  رد  هک  تسا  ددش  هداد  رارق  ناوناب  سرتسد  رد  هدش و  هتخاس  راک  نیا  يارب  ییایمیـش ، داوم  هدـنزاس ي 

لیاسو نآ  زا  دندش  عقاو  نادرم  هلمح ي  دروم  رتم و  لخاد  تولخ ، ياه  هچوک  اه و  نابایخ  رد  رگا  ات  تسا  فورعم   Acrimogene
2. دننک هدافتسا  یعافد 

. ناتسلگنا زا  راد  هناخ  فلا . وناب م .
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روآ مرـش  یتمرح  یب  هنایـشحو و  تالمح  زا  ناـشیاه  هناـخ  هتـسب ي  ياـهرد  تشپ  رد  یتح  ناـنز  برغ - رد  یّلک  روط  هب  و  اـجنیا - رد 
یم زهجم  يریجنز  لفق  هب  ار  نآ  يروف  دشاب  هتشادن  يریجنز  ِلفق  شا  يدورو  ِرد  يا  هناخ  رگا  هک  اجنآ  ات  دنتسین . ناما  رد  دساف  نادرم 
دراو تساوخ  قرب - زاگ و  دنمراک  ِناونع  اب  يدرم  رگا  هک  دـنک  یم  مالعا  ویدار  اه ، سرت  اه و  لرتنک  همه ي  مغر  هب  فسأت ، اب  دـننک .

ندربراک هب  زازیهرپ  يارب  باتکرسارسرد  .1 دیهدن - . دورو  هزاجا ي  وا  هب  تسل  هدادن  ناشن  ار  دوخ  ییاسانش  تراک  ات  دوش  امـش  لزنم 
ناهگان هک  هلأسم  نیا  وا  هب  هدولآ  ياـه  اـگن ه  نز و  كاـپ  هاـگن  ك : ر . میدـیزگربرت 2 ، بسانم  تاملک  یخرب  ياج  هب  بساـنمانریباعت 

هدش مدرم  هنازور ي  ثحب  هک  هدیدرگ  عیاش  يّدح  هب  ناتسلگنا  رد  دنناسر ) یـسومان  رازآ  ...، نانز هب  دنوش و  دراو  لزنم  هب  رفن  ود  یکی 
1. تسا

! دش یم  دُم  یگنهرب  رگا 

نادرم اب  دوخ  طباور  رد  دنشاب و  هتشادن  بسانم  شـشوپ  عامتجارد ، نانآ  رگا  ایآ  دوش ! یمروآ  تینما  نز  يارب  نامز  هچ  ناهج  یتسار ،
یـشیرتا واکناور  دیورف ، دنومگیز  تفای ؟ دنهاوخ  تسد  یعامتجا  ّتینما  یناور و  شمارآ  هب  دنـشیدنیب ، دازآ  تالایامت  اهزاین و  هب  اهنت 

لکشم ییوج  هراچ  يارب  اپورا ، رد  تردق  هیامرس و  نابحاص  هدولآ ي  ياه  هزیگنا  کمک  هب  تفای ، ترهش  برغ  يراکناور  ردپ  هب  هک 
نایم تیدودـحم  هنوگره  دوجو  يو  دوب . یگنهرب  گنهرف  جـیورت  نآ  هجیتن ي  هک  درک  لیلحت  يا  هنوگ  هب  ار  یـسنج  زیارغ  نز ، ّتینما 
نانز درک  حرطم  وا  هچنآ  ساسا  رب  درمـشرب . یـسنج  يدازآ  ار  هراچ  هار  درک و  دادـملق  یناور  يرامیب  دـیدشت  يارب  یلماع  ار  درم  نز و 

، دننکن داجیا  یعنام  نادرم  تالیامت  دوخ و  نایم  دننکراتفر و  دنهاوخب  هک  هویش  ره  هب  نادرم ، اب  ناش  طباور  رد  دوخ و  شـشوپ  رد  دیاب 
همه دـنک و  یمن  دـیدهت  ار  اـهنآ  ینما  اـن  رگید  تروـص ، نآ  رد  دـنرادرب . ناـنآ  میرح  هب  زواـجت  زا  تسد  دـنوش و  مار  نادرم  دـیاش  اـت 

هجیتن درواین ، نایم  هب  یگنهرب  زا  ینخس  حیرص  روط  هب  دیورف  هچ  رگا  داد . دنهاوخ  همادا  ملاس  یگدنز  هب  هداوناخ  کی  ياضعا  نوچمه 
هرابرد . 2 نامه . ا .  ------ 2! دوب ین » ارتوهش  رد  زرم  یب  يدازآ   » و عورـشمان » طباور  ندرک  ینوناق   » تخاس رـشتنم  ناهج  رد  وا  هچنآ 

يراکمه رتفد  نآ ، دقن  یـسانش و  ور ا ن  ياهبتکم  یلیکو ، قحـسا  همجرت ي  هلاش ، نیـسیلیف  مسیدیورف ، دیورف و  ك : ر . دـیورف ، دـباقع 
. دـندش اونمه  حرط  نیارد  وا  اب  لس  ار  دـنارترب  دـننام  رگید  یناسک  دـیورف ، زا  سپ  . 402 ص 261 - تمس ، تاراشتنا  هاگـشناد  هزوح و 
ناردپ و ارچ   1! دندش یمن  کیرحت  راچد  نز  کی  هنهرب ي  ِندب  ندید  زا  نادرم  ًاملـسم  دش  یم  زور  دُم  یگنهرب  رگا  دیوگ : یم  لسار 

نیاربانب ددرگ . یم  اهنآ  يواکجنک  ِّسح  کیرحت  ببس  دوخ  رارصا ، نیا  دنناشوپب ! نادنزرف  زا  ار  دوخ  تروع  هک  دنراد  رارـصا  ناردام 
رشن پاچ و  دینک  ضرف  دنسانشب . ار  زیچ  همه  یکدوک  زا  نانآ  ات  دنهد  ناشن  اه  هّچب  هب  بترم  ار  دوخ  تروع  نانآ  هک  مناد  یم  رتهب  نم 

یم رارق  لابقتـسا  دروم  لاـس  ود  یکی  يارب  قاروا  نیا  هکدوش  یم  هدـهاشم  تروـص  نیا  رد  دوـشب . ناوارف  دازآ و  ناـیرع ، ياـه  سکع 
یم رگید  ياـج  رد  يو   2. دـنک یمن  هاگن  اـهنآ  هب  هظحل  کـی  یتح  یـسک  رگید  دـنوش و  یم  هتـسخ  نآ  زا  مدرم  جـیردت  هب  یلو  دریگ 
نیا رب  تسا  هتـسناوتن  نز  دروم  رد  یلو  دـبای ، هبلغ  لخب  یهاوخدوخ و  رب  تورث ، لام و  دروم  رد  يّدـح  ات  تسا  هتـسناوت  رـشب  : » دـسیون
هچنآ هصالخ  اّما   3. تسا كاسما  لخب و  یعون  نآ  هشیر  تسین و  يا  هدیدنسپ  تفص  تریغ  لسار  رظن  زا  دنکادیپ » . طلست  یهاوخدوخ 

ییوشانز و ا .1 گنر و ---  رثأتم و  هاگآ  دوخ  ریمـض  ، میوش یم  نیگهودـنا  يزیچ  زا  ام  هک  یماگنه  تسا : نینچ  درکیم  راـهظا  دـیورف 
ص 69و70. مسانش ، یم  نم  هک  یناهج  ص 135 و 136و  نامه ، .2 ص 134 . متشه ، شخب  راشفا ، يدهم  ۀمجرت  لسار ، دنارترب  قالخ ،

ِنز نارازه  ندوب  اراد  اب  شاّیع  نارادـمامز  هک  نیا  زین  تسا . مکاح  برغ  رد  هک  تسا  یتیعقوم  یهاو  هدـیقع ي  نیا  ِّدر  رد  لـیلد  نیرتهب 
هتبلا دشک ! یمن  یهآ  نینچ  رسمه  یب  ِناوج  چیه  هکدنشک  یم  یهآ  هنیسزا  وا  قارف  رد  دنونش  یم  ار  ینز  فصو  هک  نیمه  امیس  شوخ 

. دنک یمن  رّفنت  راهظا  فلتخم  ياه  سکع  ِندید  زا  هاگ  چیه  وا  اّما  دنک  یلیم  یب  راهظا  سکع  کی  ِندـید  ناوارف  زا  يدرف  تسا  نکمم 
دنا و توافتم  ًالماک  تفـص  ود  تربیغ  تداسح و  دسیون : یم  داقتعا  نیا  ّدر  رد  يرهطم  داتـسا  فرـصت . اب  ص 59  باجح ، هلاسم ي  .3
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یعامتجا ّسح  کی  تریغ  یلو  تسا  یـصخش  تاساسحا  زیارغ و  زا  یهاوخدوخ و  تداسح  هشیر ي  دراد . هناگادج  يا  هشیر  مادکره 
دوش یم  نوگرگد  ام  هرهچ  تسا . هداهن  رشب  دوجو  رد  اه  لسن  ندشن  طلتخم  ندوب و  صخشم  يارب  شنیرفآ  هک  تسا  ینابـساپ  یعون  و 

یتلاح یتاظحل ، يارب  میرادن ... لوپ  یلو  میروخب  يا  هزمشوخ  ینیریش  میراد  تسود  هاگ  ًالثم  مینک . یم  یناشیرپ  یگدرـسفا  ساسحا  و 
شومارف رهاظ  تروص  هب  یماکان  نآ  مینک ، نامرد  هشیر  زا  ار  یتحاران  میناوتن  رگا  لاح  نیا  رد  دناجنر . یم  ار  ام  یگنتلد  دننام  راکـشآ 
تحاران هلئـسم  نآ  دوش . یم  لقتنم  هاگآدوخانریمـض  هب  تقیقح  رد  دـنام . یم  یقاب  نهذ  هتخودـنا ي  هرطاخ و  ِقامعا  رد  یلو  دوش  یم 

ترابع هب  تسا . هدرک  چوک  هاگآریمـضزا  طقف  هدـشن و  مامت  زگره  نآ  یخلت  یماکانرثا و  ًاتقیقح  یلو  هتفریذـپ  ناـیاپ  رهاـظ  رد  هدـننک 
ینامز ای  زور  نآ  يادرفرددـنچره  صخـش  تسا . هتفای  لاـقتنا  تسین  وا  داـی  رد  هک  یتلاـح  هب  تسا  صخـش  داـی  رد  هک  یتلاـح  زا  رگید 

نآ زا  اه  لاس  هچ  رگا  دیامن ، یم  طبـضرطاخ  رد  لماک  روط  هب  ار  جنر  نآ  وا ، یبصع  هاگتـسد  دنک ، شومارف  ار  دوخ  یگدـیجنر  رتدـعب 
رجفنم لمُد  نوچمه  دروآ و  یمرب  رـس  یلکـش  هب  يزور  ماجنارـس  دوش  لیدبت  هدقع  یعون  هب  هک  ینامز  یماکان  دیورف : لیلحت   1. درذگب

يارب یماکان  یگتخاس ، دوخ  تیبرت و  اب  هکدوب  نیا  درک  یمن  هجوت  نادب  دیورف  هچنآ  دنک . یم  لکشم  راچد  ار  هعماج  درف و  دوش و  یم 
رد ندنام  ماکان  هک  تشاد  مالعا  لاس  دنچ  تشذگزا  سپ  دیورف  درادـنپ . یمن  یماکان  ار  اه  تیمورحم  وا  دـنک و  یمن  داجیا  هدـقع  درف 

ینید ياوقت  يراد و  نتشیوخ   » نیاربانب دنک . یم  یبصع  يرامیب  یناور و  ّرثأت  راچد  تّدش  هب  ار  ناسنا  هاگآدوخان  ریمـض  زیارغ ، ياضرا 
يدـنبیاپ اب  ینلع  روط  هب  دـیورف   2 ... « تیرـشب خـیرات  هکلب  هعماج و  هب  تسا  یتیاـنج  یندوشخباـن و  تسا  یهاـنگ  یـسنج  لـیم  ربارب  رد 

نیا رد   . 2 شپدر . اگد  ا  دـیورف ، ياه  هشیدـنا  1.ر.ك : توعد ---------------------  یگنهرب  هب  ار  ناـنز  دـیزیتسن و  یقـالخا 
هیجوت و يروط  ار  هزیرغ ، نایغط  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ   » عوضوم دوخ  حرط  رد  یلو  درکن  دیورف . دنومگیز  یسانش ، ناور  ر.ك : هراب ،

همه مرحم »  ریغ  مرحم و  » نوماریپدوخ باتکرد  یتدم  زا  سپ  وا  دومن . هولج  تیوه  یب  ینید ،  یتح  یقالخا و  لوصا  همه  هکدرکریسفت 
يداع يرما  ار  رتخد  ردـپ و  ای  ردارب  رهاوخ و  نایم  ملاـسان  طـباور  دوجو  هک  ییاـج  اـت  تفرگرخـسمت ، هب  ار  ینید  ياـه  تیدودـحم  ي 

. درمشرب

1 اپورا یتعنص  بالقنا  هدییاز ي  هیرظن 

دشر نارود  اب  يروئت  نیا  هیارا  نامز  دیورف و  دلوت  دندوب . اپورا  ناراد  هیامرس  رتشیب  نآرادبناج ، هورگ  هیرظن  نیا  ندش  حرطم  رـصع  رد 
تلالوحت جوم  دنتـشاد . هرمعتـسم  اهروشکرگید  زا  شیب  اکیرما  سیلگنا و  نامز  نآ  رد  دوب . نامزمه  اـکیرما  اـپورا و  رد  يراد  هیاـمرس 

ور اهروشک  اهرهش و  نایم  دتس  داد و  تیعمج و  تفای و  یم  هعسوت  زور  هب  زور  اهرهش  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اپورا  رسارس  يداصتقا ، یّنف و 
ریگمشچ دشر  یبلطددجت ، یهاوخ و  یقرت  دمآ . یم  رد  رامعتسا  هطلس  ریز  هب  دش و  یم  فشک  يا  هزات  ياه  نیمزرـس  دوب و  شیازفا  هب 

ناشنانز یّلم  سابل  زورید  ات  هک  ییاـپورا  جـیردت  هب  دـندوب . رو  هطوغ  تمعن  لّـمجت و  رد  هتـشذگ  زا  شیب  ناـهج  مدرم  داد و  یم  ناـشن 
یم دـیلوت  باروج  نارازه  زور  کی  رد  نآ  يزاس  باروج  ياه  هناخراک  هک  دـش  نانچ  دوب ، ام  ياتـسور  نانز  یلحم  ياه  ساـبل  دـننام 

تادیلوت هوبنا  دناوت  یمن  دشوپ  یم  یلحم  سابل  هک  ینز  دناسر ! فرـصم  هب  یلخاد  رازاب  رد  ار  دیلوت  همه  نآ  دـش  یم  هنوگچ  اما  درک ،
یلم گنهرف  جـیردت  هب  یتنیز ، سکول و  ياه  سنج  یناوارف  تاغیلبت و  اب  لیاسم  نیا  لابند  هب  دـنک . فرـصم  بذـج و  ار  اـه  هناـخراک 

.... دوب یتعنـص  بالقنا  ضراوع  زا  نز  يدازآ  دـسیون : یم  تنارود  لیو  دیدج 1. ياهالاک  هدننک  فرـصم  مدرم ، دـش و  هنهک  اهروشک 
هب ار  دوخ  ناکدوکو  نانز  هک  تساوخ  یم  نانآ  زا  اه  هینـالعا  اـما  تشگراوشد  نادرمرب  ندرک  ادـیپ  راـک  ناتـسلگنا  رد  شیپ  نرق  کـی 

رازاـب کـی  دوجو  سپ ، نآ  زا  دـندش . تاـجناخراک  باـیرز ) ساـبع  همجرت ي  و 159 ، ص 158  هفـسلف ، تاذـل  ) دـیتسرفب هناخراک ي 
، گنس لاغز  تفن و  ندعم  هک  اقیرفآ  لامش  ایسآ و  قرش  هنایمرواخ و  ياهروشکو  دش  دادملق  يرورض  يرما  اپورا ، جراخ  رد  فرـصم 
: دنهد ماجنا  راکود  نامزمه  دنداد  حیجرت  اپورا  تعنـص  ناراوخمدآ  دنتفرگرارق . فده  دـندش ، یم  هدرمـش  مینیمولآ  نهآ و  سم ، هبنپ ،
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هب یفرصم  يالاک  لوپ ، ياج  هب  هک  نآ  مود  دنربب . تمینغ  هکلب  دننک ، يرادیرخ  هدش  رامعتسا  ياهروشکزا  ار  ماخ  ِداوم  هک  نیا  تسخن 
نانچ ار  مدرم  دـنتفرگ  میمـصت  نیاربانب  دـنک . بذـج  ار  تادـیلوت  هوبنا  مجح  تسناوتن  زین  اهروشک  نیا  هنالاس  فرـصم  اّما  دـنهد ! اـهنآ 
مدرم یتح  هک  دندیشوک  نانچ  ریسم  نیا  رد  نانآ  دنریگ . تقبس  رگیدمه  زا  سکول  یجراخ  ياه  سنج  دیرخ  يارب  هک  دنزاس  یفرـصم 

نیـشام رب  لاح  دندرکیم  یط  هنهرب  اپ  ار  اه  يدابآ  نایم  رود  ياه  هلـصاف  شیپ  يدنچ  ات  هک  سراف  جیلخ  هیـشاح  ياهروشک  نیـشن  هیداب 
یم لیوحت  هدنزاس  تکرش  هب  ار  نآ  ریمعت ، نودب  دنیبب  بیسآ  یکدنا  ناش  هیلقن  هلیـسو  رگا  یتح  دنوش و  یمن  راوس  هتـشذگ  لاس  ِلدم 

لـسن هدرک و  لیـصحت  دارفا  عـناوم  نیا  زا  یکی  دـش . ور  هب  ور  یعناوـم  اـب  زین  هشقن  نیا  يارجا  هتبلا  دـنریگ . یم  دـیدج  نیـشام  دـنهد و 
تلم کی  یحور  یمـسج و  مرها  نیرت  يوق  موق و  ره  يورین  نیرت  گرزب  هک  لاس ، ات 25  نایم 18  رگدایرف  ِلسن  دوب ؛ اهروشک  ضرتعم 

میدـقت یـسنج  يدازآ  هکرتهب  هچ  نیاربانب  یـسنج . نارحب  مه  دراد و  يرکف  یعامتجا و  يدازآ  هغدـغد  مه  لـسن  نیا  دوش . یم  هدرمش 
مد هک  ییاج  اـت  درک ، ریدـخت  اـی  مارآ  ار  هورگ  نیا  دـش  یم  هنوگچ  یلو  1. دورب نیب  زا  وا  رد  مه  یعامتجا  يدازآ  هب  زاـین  اـت  دوش  ناـش 

تیعقوم نیا  رد  ص 88 . رامحتسا ، ، یهاگآ دوخ  .1 دنـشاب --- ؟ ناراد  هیامرـس  عفادم  هک  دوش  هداد  وشتـسش  نانچ  ناشزغم  دنرواینرب و 
امـش يدازآ  هحیال  يدوز  هب  ناهج ، نانز  همه  يا  دروآرب : دایرف  تشارفارب و  رـس  یملع  عماجم  رد  دیورف  دـنومگیز  مان  هب  يدرم  هرابکی 

ییاـبیز و همه  نآ  اـب  ار  نز  شنیرفآ ، تسد  اـیآ  دـننامب ! هرهب  یب   ( نز  ) تعیبـط ناـگیار  تمعن  زا  نادرم  دـیاب  ارچ  دوش .... یم  بیوصت 
اهنآ تسا . کیدزن  يزوریپ  هک  دندرک  ساسحا  هیامرـس  لوپ و  نابحاص  حرط ، نیا  اب  تسا !؟ هدیرفآ  شـشوپ  هناخ و  تراسا  رد  ییاناوت 

دـیلوت و يارب  هک  هزادـنا  نامه  هب  دـنتفرگ  میمـصت  نیاربانب ، دنتـسج . نیمز  رد  دنتـشگ  یم  نآ  یپ  رد  اه  نامـسآ  رد  هکار  ییورادـشون 
هحول رس  عوضوم  دنچ  ور ، نیا  زا  دننک . يراذگ  هیامرس  یـسنج ، يدازآ  هیرظن ي  تیبثت  جیورت و  يارب  دنراذگ  یم  هیامرـس  الاکرودص 

رب يرما  ار  درم » نز و  ناـیم  تیدودـحم   » ب درم . نز و  ناـیم  یقـالخا  ياـهزرم  نتـشادرب  ناـیم  زا  فـلا . تـفرگرارق : ناـنآ  فادـها  ي 
نانز لاغتـشا  يارب  عیـسو  يزاس  هنیمز  یلحم د . یّلم و  یبهذـم ، ياـه  شـشوپ  نتـشاذگرانک  ج. نداد . هولج  يداـصتقا » هعـسوت  » فـالخ

ات نیب 18  ینـس  هورگ   ) اهنآ هار  ّدس  يورین  نیرت  گرزب  يراذگ ، هیامرـس  يزیر و  همانرب  لاس  دنچ  زا  سپ  نز . يدازآ  ِمان  اب  هناخراکرد 
دنتشادرب هار  رس  زا  دنراد  رارق  یـسنج  ياه  نارحب  تّدش  رد  هکار  هورگ  نیا  اهنآ  دندش . اهنآ  يرامعتـسا  ياه  حرط  يرتشم  نیرتهب  ( 25

، يدنک دمآ . ناغف  هب  عضو  نیا  زا  زین  اکیرما  هکدیـسر  ییاج  هب  ناناوج  ندش  هتفیرف  دـندرک . لیدـبت  دوخ  سنج  زا  * یـسوریو هب  هکلب  و 
دوش یم  لیسگ  يزابرس  هب  اکیرما  رد  هک  یناوج  تفه  ره  زا  دیوگیم : اکیرما  نان  اوج  عضو  زا  تیاکش  رد  اکیرما ، قبسا  روهمج  سیئر 

یناور یندب و  ياهدادعتـسا  هک  تسا  ینارتوهـش  رد  طارفا  تکالف ، نیا  تلع  نم  رظن  هب  دنتـسه و  رـصنع  تسـس  قیالان و  ناشرفن  شش 
ومن دشر و  هب  دننک  یم  یعـس  ندـب  یعافد  ياه  لولـس  رانکرد  اه  بورکیم   ---------------------- *. 1. تسا هتساک  ار  اهنآ 

هک یلحم  نامه  زا  ندب  هناخراک ي  تعاس ، دنچ  زا  سپ  ات  دنک  یم  تیلاعف  دزاس ، یم  لولـس  ندـب  هک  ییاج  رد  سوریو  یلو  دـنزادرپب 
. دهد نوریب  سوریو  لولس ، ياج  هب  دنک  یم  دیلوت  ملاس  ِلولس 

: یناریا سانش  هعماج  کی  هتفگ ي  هب 

رد دـنتفرگ و  ار  نام  یتارداص  ماخ و  داوم  هک  دوب  نیا  دـش  ام  دـیاع  دـیورف  هیرظن ي  اپورا و  ناراد  هناخراک  ياوران  رظن  زا  هک  ینوجعم 
دنهد دزاجا  ام  هب  نآ  يازا  رد  دندزدب و  ار  نامزیچ  همه  هک  تسا  كان  درد  کحضم و  یلیخ  دندرک . اطع  یـسنج  يدازآ  ام  هب  ضوع ،

دیق و زا  نز  يدازآ  هناهب ي  هب  اهنآ  دنتـشاد .! اور  ام  قح  رد  گرزب  فطل  دـشاب . هتـشاد  ... هطبار ي يرگید  اب  تساوخ  شلد  سک  ره  ات 
رظن هب  دوب و  هدش  يزیر  حرط  هنارهام  رایسب  هشقن ، ار . نادرم  ياهورین  نیرت  هدبز  مه  نآ  ار . نادرم  مه  دندرک و  دنب  رد  ار  نانز  مه  دنب ،

ياهورین زا  میهاوخب  رگا  هک  دنداد  رظن  نینچ  اهنآ  نازاب  تسایـس  دندرب . یم  رـس  هب  نادرم  تراسا  هشیدنا ي  رد  رتشیب  اهنآ  هک  دسر  یم 
هبذاـج و تردـق  هک  ار  ناـنز  ادـتبا  اـت  تسا  بساـنم  میربـب  لـماک  ماـمت و  ییوج  درهب  دوخ  ياـه  تسایـس  قیرط  رد  نادرم  مه  ناـنز و 
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زا سپ  میراذگ . اشامت  هب  ماع  جارح  رد  دوش  یم  لباقم  فرط  هتـسا ي  وخ  میلـست  رتدوز  ناش  هدارا  ییوس  زا  دـنراد و  رتشیب  یگدـنبیرف 
یم ییاج  هب  ار  نز  تراسا  دـنرتراک ، افج  رت و  هاوخدوخ  شزوپ ) اب   ) رتاناوت و نز ، بحاصت  رد  اهنآ  نوچ  جـیردت  هب  نادرم ، یگتخابلد 
نآ تسا و  هدـش  نز  ریـسا  شلد  دـشاب  درم  هک  یکی  نایم ، نیا  رد  دـَنامن . یقاـب  درم  هب  ندرک  ور  زج  یهاـنپ  چـیه  نز  يارب  هک  دـنناسر 
زا ار  کی  ره  میناوت  یم  ام  هک  تساجنآ  داـتفا و  دـنهاوخ  رگیدـکی  دـنب  رد  هورگ  ود  ره  سپ  درم . هتـساوخ ي  سوبحم  شرکیپ  يرگید 

ص رامحتسا ،  ، یهاگآ دوخ   .» 2 ص 61 . برغ ، ندمت  يامیس  . 1  ------ 2 مینارب . میهاوخ  یم  دوخ  هک  ییوس  هب  لباقم ، فرط  قیرط 
دنوش یعامتجا  تیبرت  يروط  نانز  دیاب  روظنم  نیدب  دبای . شیازفا  ربارب  اه  هد  هب  درم  یبلط  عونتدیاب  فده  نیا  ندش  یلمع  يارب  اما   88

، درم يارب  از  تیدودـحمو  نز  يارب  روآ  تینوصم  لماع  رهو  باـجح  رگم  تسین  یندـش  زین  نیا  ددرگ و  ناـسآ  اـهنآ  زا  ییوجماـک  هک 
دیورف زت  غیلبت  جیورت و  اب  ییاپوراو  یـسیلگنا  ناراد  هناخراک  تسا . نز  زا  اوران  ییوج  هرهب  عنام  حیحـص  ِباجح  اریز  دوش . هدنکفا  رود 

دنزادنا و ماد  هب  یتحار  هب  ار  ناوج  لسن  دـنهد و  شرتسگار  ییارگ  فرـصم  یـسنج و  يراب  دـنب و  یب  هک  نیا  یکی  دنتـشاد : روظنم  ود 
قوقح مه  دـنیوج . دوس  رتمکدزم  اـب  وا  یندـب  تردـق  زا  دنـشکب و  هناـخراک  هب  هناـخ  زا  ار  وا  نز  يدازآ  ِماـن  هب  ود م : دـننکدوبان . هکلب 
شیپ ياه  ییوج  هرهب  سپ ، نآ  زا  دنربب . هرهب  ناشسانجا  دیلوت  شورف و  هار  رد  وا  هنانز  ياه  یگژیو  مادنا و  زا  مه  دنهد  يو  هب  يرتمک 

قالط و رامآ  دش و  لزلزتم  هداوناخ  ماظن  يدـیلوت ، زکارم  رد  راکو  هناخ  زا  اه  نز  ندـناشک  نوریب  اب  دـمآ . دـیدپ  يرگید  هدـشن ي  ینیب 
دیاش ات  دنداتفا  وپاکت  هب  یکدنا  ادتبا  رد  اهنآ   1. تشگ نوزف  ا  دندوب - هدش  مورح  ردام مـ ردپ و  هیاس ي  زا  هک  نادـنزرف - داسف  میارج و 
رهوش زا  هدیهر  ِنز  تسا . ناش  عفن  هب  رگید  ياه  هبنج  زا  هتفشآ  عاضوا  نآ  دوجو  هک  دنتـسناد  اهدعب  یلو  دنهاکب ، نارحب  نیا  تّدش  زا 

، هناخ زا  نوریب  رد  راک  يارب  درادـن و  يداصتقا  هاگهانپ  یگدـنز  نیمأت  يارب  تسا  هداد  تسد  زا  ار  هداوناـخ  نما  هاـگیاج  نوچ  هناـخ ، و 
هدـننک ي هرادا  ینز  هک  یتقو  رد  سانجا  شورف  یفرط  زا  دروآ . یمن  رب  مد  زین  قوقح  نیرتمک  اب  دراد و  يرتشیب  رارـصا  زاین و  ساـسحا 
ات داتفا ، رود  هب  یلم  ياه  شـشوپ  تفای و  شرتسگدرم  نز و  سامت  یگتخیمآ و  نآ ، زا  دعب  دش ، دها  وخ  لبق  زا  رتدایز  تسا  هاگـشورف 

، باجح ك : ر . نز ، یهابت  رد  یتعنـص  بالقناریثأت  هرابرد ي  .1 چیه ---  نودـب  شوپ و ... ریز  کی  اب  طقف  هناخراکرد  نانز  هک  ییاج 
دنا هداد  هزاجا  اـهنآ  هب  هک  دـندوب  شوخلد  رایـسب  دـندش و  راـک  لوغـشم  اـه  هاگتـسد  تشپ  رگید  شـشوپ  هعنقم و  يدودوم . یلعـالاوبا 

./ لاس 1306 ش رد  هک  دوب  هدنام  دیورف  گرم  هب  لاس  هدزاود  زونه   ( قرـش رد   ) وس نیا  زا  دننک . تیلاعف  اه  هناخراکرد  درم  شوداشود 
ناتـسناغفا رد  ار  نانز  یباجح  یب  يروئت  تشگزاب و  شروشک  هب  دوخ  ییاپورا  رفـس  زا  ناتـسناغفا ، تقو  مکاح  ناخ ، هّللا  ناما  1927 م .

کی تخاس . عونمم  ار  باجح  هیکرت  رد  درک و  نینچ  اپورا  هب  رفـس  زا  سپ  زین  كروتاـتآ  لاـمک  1934 م . لاس 1313ش /. درک . مالعا 
راهچ .) 1935 لاس 1314 ش /. رد  ار  باجح  فشک  نامرف  هیکرت ، رد  كروتاتآ  اب  شتاقالم  یپ  رد  ناـخاضر  ناریارد  نیازا ، سپ  لاـس 

. ناریا رد  باجح  فشک  باجح و  هراب ر.ك : نیا  رد  رتشیب  لیصفت  يارب  ا .  - 1 درک . مالعا  دیورف ) گرم  زا  لبق  لاس 

نالاسدرخ تراسا  رد  نانز  مود :  لصف 

هراشا

مالعا سیراپ ، تقو  هب   ( توا 1984  18 رهظ (  زا  دعب  کی  تعاس   TFI لاناک هسنارف  نویزیولت  زا  راگنربخ  کی  ماگ  هب  ماگ  اه  گـنرین 
ای دـندزد  یم  ار  ناشلیاسو  ای  دـنریگ  یم  رارق  ... ای هلمح  دروم  هسنارف  رد  نز  رتخد و  رازه ) دصیـس  زا 300000 ( شیب  هنـالاس  هک  تشاد 

. دوش یم  لامعا  اهنآ  هب  تبسن  يرگید  تنایخ 

یگزیکاپ اب  هزرابم  زاغآ 
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- دنوش یم  مارآ  زین  نادرم  تفای و  دنهاوخ  تسد  يدازآ  تینما و  هب  نانز  دوش ، زور  دـُم  یگنهرب  رگا  هک  لسار - دـیورف و  حرط  یپ  رد 
نز رب  یتیگ  هنهپ ي  دندش ! رت  مارآ  ناشنادرم  هن  دـنتفای و  تسد  یناور  تمالـس  هب  ناشنانز  هن  اّما  دـندیهوکن ، ار  نز  شـشوپ  زین  نایبرغ 
هب راک  هک  تسا  يدراوم . طقف  میناوخ  یم  نانز  ینما  ان  نوماریپ  اهرامآ  رد  هچنآ  هزورما  رت . ینتفایان  تسد  شیاـهوزرآ  دـش و  رت  گـنت 
ات ًابیرقت 30  يرامآ  تاسـسؤم  اه و  يرازگر  ـ بخ هتفگ ي  هب  تسا . هداد  خر  هچ  نآ  هچنآ ي  همه  هن  دماجنا ، یم  ینوناق  ییاضق و  عجارم 

لاس ثداوح  هکدسر  یم  پاچ  هب  يا  هیرشن  هلاس  ره  اکیرمآرد   1. دوش شرازگات  دسر  یمن  سیلپ  عالط  هب ا  ًالصا  اهدادیور  دصرد   50
، دندمآ ناملآ  ای  هیـسور  زا  ردقچ  دنتفر ، نوریب  ردـقچ  دـندش ، دراو  اکیرمآ  هب  رفاسم  دـنچ  هک  نیا  ًالثم  دـنکیم ؛ نایب  ماقرا  ددـع و  اب  ار 

 ----------- تروص یسومان  هلمح  نز  دنچ  هب  دنا ، هدیـسر  لتق  هب  رفن  دنچ  هدوب ، ردقچ  مدنگ  لوصحم  دراد ، دوجو  ماد  سأر  دنچ 
قالخا داسف  یعامتجا و  یناماسبان  ام  ار  هچنآ  اهنآ  ًالوا : هک  تسناد  دـیاب  اما   1 ... . هتفرگ و ص 117  يدازآ ، باجح و  ا . ---------- 

- تسا رت  کیدزن  تقیقح  هب  هک  نارگید - يوس  زا  رتالاب  ياهرامآ  هئارا  سرت  زا  هک  نیا  مود  دنـسانش . یمن  داسف  یناماسبان و  میناد  یم 
، بجعت اب  تسا و  رتمکرایـسب  هداد  خر  هچنآ  زا  هدـش ، راـهظا  تازواـجت  عیاـجف و  مقر  هراومه  تقیقح  رد  دـنزادرپ . یم  رما  نیا  هب  دوخ 

ربارب دـص  ات  هاجنپ  ًابیرقت  نآ ، زا  دـعب  دـیورف و  هیرظن ي  زا  لبق  ياه  لاس  ِلوط  رد  نالاسدرخ ، یتح  نارتخد و  نانز ، هب  تازواجت  ماـقرا 
مالعا سیراپ ، تقو  هب  توا 1984 )  18  ) رهظ زا  دعب  کی  تعاس  TFI لاناک هسنارف ، نویزیولت  زا  راگنربخ  کی  دهد . یم  ناشن  شیازفا 

ای دندزد  یم  ار  ناشلیاسو  ای  دنریگ  یم  رارق   2 ... ای هلمح  دروم  هسنارف  رد  نز  رتخد و  رازه ) دصیس   ) زا 000/300 شیب  هنالاس  هک  تشاد 
اب ییانج  تاـقیقحت  زکرم  هبحاـصم  رد  ربماون 1985 : ، 15 هرامـش تیاس ، همان ي  هتفه   3. دوش یم  لامعا  اهنآ  هب  تبـسن  يرگید  تناـیخ 
زا هقیقد  دنچ  يارب  یتح  دنرادن  تأرج  هارمه  صخـش  نودب  زگره  اه  بش  هک  دنا  هتـشاد  ناعذا  نانززا  یمین  یـسیلگنا ، نز  رازه  هدزای 

لوصحم هک   ) دش 0 دلوتم  عورـشمان  كدوک  رازه  اـکیرمآ 400  رد  1961 م . لاس رد  ش 5700 : ناهیک ، ۀـم  انزور   4. دنیآ نوریب  هناخ 
یهاگآ و هرادا ي  رد  هک  يا  هدروخ  بیرف  ِنارتخد  ناملآ  رد  دندوبن ). رگیدـکی  عورـشم  ینوناق و  رـسمه  هک  دوب  ینانز  نادرم و  طباور 

فذح . 2 نامه . . 1  --- 5 دنـشاب . یم  رازه   390 هـسنارف ، رد  رازه و   215 سیَلگنا ، رد  رفن و  رازه   375 دنراد ، هدـنورپ  يرادا  سیلپ 
ص هاگن ، کی  ياهب  . 3 تسا . هتفریذپ  تروص  یقالخا  بناوج  نتفرگرظن  رد  روظنم  هب  ام و  يوس  زا  اه ، شرازگ  بسانمان  ياه  تمـسق 
اب هلباقم  اه ي  هویـش  یباجحدب و  داسف و  لماوع  ر.ك : برغ ، روآداسف  عاضوا  هرابرد ي  ص 45 5 . ج 3 ، مالسا ، یتسیزهب  نییآ   . 4 . 74
ِولج یندروخ ، یمکاب  هک  دـیدرگ  يدایـص  ِماد  دـننامه  برغ  رد  هیرظن  نیا  يدابودرا .  دـمحا  نز و ،...  كاـپ  هاـگن  یقازردـمحا ؛ نآ ،
ناج یندروخ  یمک  يارب  هنوگچ  هکدبای  یم  رد  دوش  یم  راتفرگ  نوچ  دور و  یم  ماد  يوس  هب  هتسهآ  هتـسهآدیص  دوش . یم  نهپ  همعط 

ناراد هیامرـس  ناراد و  هناـخراک  ماد  رد  رتـشیب ، شمارآ  يدازآ و  هب  یباـیتسد  عمط  هب  زین  ناـنز  تسا . هداد  رارق  رطخ  رد  زین  ار  شیوـخ 
یگدنز هب  هک  تسا  نیا  نآ  هعیاض  راشف و  نیرتمک  هک  دـنا  هدـش  ریـسا  نانچ  ماد  نیا  رادراخ  ياه  میـس  ریز  رد  زورما  دـندمآ و  راتفرگ 

رد زورید  ات  دندش . هدنکفا  اه  یگدرـسفا  اه و  یمارآ  ان  يایرد  هب  هناخ  روآ  تبحم  طیحم  زا  مارآ  مارآ  اهنآ  دـنهد . همادا  داسف  هب  هدولآ 
زپشآ یـسنج ، يدازآ  يوس  هب  ناباتـش  چوک  اب  زورما  دـندوب و  وا  ِدوخ  ِدوجو  ياضعا  نوچمه  هک  دـندرک  یم  شالت  یناسک  يارب  هناـخ 

زا مورحم  هناخ  رد  وا  ِنادنزرف  دننک ! یمن  مارتحا  شدوخ  يارب  ار  وا  کی  چیه  هکدنا  ییاه  کمدآ  ياریذپ  هتشگاه ، ناروتسر  اه و  لته 
اب دیاب  هاگشورف  ای  هرادا  هناخ و  نوریب  رد  دهد ! یم  هزات  مرگ و  ياذغ  اه  هبیرغ  هب  وا  دنروخ و  یم  درس  ياذغ  اهزور  ِبلغا  ردام ، ِدوجو 
هب هناـخ ، كدـنا  تفاـظن  وراـج و  رگید  ـالاح  سوـبع ! هدرـسفا و  هتـسخ ، هناـخ  رد  دـشاب و  راـتفگ  شوـخ  دروـخرب و  شوـخ  ناـعجارم ،

هداوناخ هناخ و  یلخاد  ریدم  نیا ، زا  رتشیپ  تسا ! هدش  لّدـبم  يروخ  اذـغ  ياه  نلاس  اه و  لته  ییوش  فکو  ییوش  فرظ  یـشکوراج و 
تارادا و سیوـن  نیـشام  کـنیا  درک و  یم  یـسراو  لزنم  رد  ار  اـه  هـچب  سرد  قـشم و  ًـالبق  یگدـننار . ییاـمنهار و  سیلپ  لاـح  دوـب و 

ِسح رثا  رد  هاگشورف ، هناخراک و  رد  مادختـسا  اب  هکدنا  هداد  هزاجا  وا  هب  ضوع  رد  نز ، ياه  هیامرـس  همه ي  جارات  اب  تسا . تاسـسؤم 
اب تسیاب  یم  هک  ینز  درم ، نز و  طباور  یگتخیمآ  رد  اب  دوشن . دوخ  یگدنز  یناماسبان  هجوتم  ات  دشاب  يراک  مرگرس  نیغورد ، یمارتحا 
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یمشچ هشوگات  دنک  سامتلا  دوخ  دیاب  هک  هتفرگرارق  یتیعقوم  رد  دهد ، ناشن  ییور  هک  دنهاوخب  وا  زا  هناقداص  ياضاقت  يراگتـساوخ و 
، دیـسر یم  یگتـسراو  غوـلب و  هـب  تسیاـب  وا  بحاـصت  هار  رد  يدرم  ره  ناـمز  کـی  هـک  یتـبحمرپ  هدـنزرا و  دوـجو  دـنک . هّجوـت  وا  هـب 
هب ار  نآ  هلاـفت ي  هک  هتفرگ  هراـصع  ِجـنران  لـثم  دـسر و  یم  وا  ِنماد  هب  يا  هچب  هزره  ره  تسد  هک  هدـیدرگ  یـشزرا  مک  يـالاکزورما 

، دوب رادروخرب  شزرا  یبسن و  تینما  شمارآ و  زا  دوخ  هناشاکرد  يدـح  ات  هک  ینز  زا  دـنیامن . یم  راتفر  وا  اب  دـننک ، یم  باترپ  يرانک 
چیه رگید  تسا و  درم  کی  هب  هدـنهد  تذـل   » هچین هتفگ  هب  هک  دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  رطاـخ  نیا  هب  طـقف  هک  دـش  هتخاـس  يدوجوم 
دنک یم  رکف  دوخ  اب  صخش  دننکیم . سرت  ساسحا  کیرات  قاتا  رد  بش  دارفا ، هنوگچ  هک  دیـشاب  هدرک  هدهاشم  دیاش   1 .« درادن یشزرا 

عیسو وا  طیحم  هزادنا  ره  دسرتب ، یکیراتزا  یـسکرگا  تسا ! سکع  هب  تیعقاو  هک  نیا  لاح  دیـسرت . یم  رتمک  دوب ، رت  گرزب  قاتا ، رگا 
طیحم زا  رتشیب  بتارم  هب  رت  عیـسو  طیحم  رد  كانـسرت  مولعمان و  حابـشا  صاخـشا و  دوجو  ِلامتحا  نوچ  دیـسرت ! دهاوخ  رتشیب  دـشاب  رت 

، دراذـگ یم  مدـق  هنادازآ  نادرم  عامتجا  رد  رهاظ  هب  هچرگا  شـشوپ  مک  نز  تسا . رت  نوزفا  زین  وا  هرهلد ي  تسا و  کـچوکو  دودـحم 
. تسا لبقزا  رتشیب  بتارم  هب  يو  ِینما  ان  سرت و  ساسحا 

هداوناخ یشاپورف 

تیرفع هتفر  هتفر  اـّما  تساـجک ، ههاریب  نیا  ماجنارـس  تسناد  یمن  یتـسرد  هـب  یـسک  اـپورا  رد  یگنهرب  جـیورت  تـسخن  ياـه  لاـس  رد 
هنهرب ياه  نت  اب  نانآ  رگا  هک  دندوب  هدیشیدنین  عوضو  نیا مـ هب  هدیـشوپان  نانز  دناشچ . شنارادتـسود  هب  ار  دوخ  خلت  ِمعط  یگدیـشوپان 

يو یگدنز  دنناوتب  وا  رـسمه  لباقم  رد  رتهب  ییامن  خر  اب  هکدنتـسه  زین  ینانز  دننک ، بلج  دوخ  هب  ار  نادرم  هدید  لد و  دـنناوت  یم  دوخ 
نینچ ادتبا  رد  دنداد . فکزا  ار  هناخ  مرگ  همین  نوناک  رسمه و  مارآ  مارآ  باجح ، زا  هدیهر  نانز  ببـس  نیمه  هب  دنزاس . مطالت  راچد  ار 

همه نیا  دوجو  اب  هکدـنتفر  ورف  رکف  نیا  رد  يدوز  هب  اّما  دـنهد ، قالط  ار  دوخ  نانز  ورابیز ، یکرتخد  هدـهاشم ي  اـب  ناـشنادرم  هکدوبن 
لحم راک  طـیحم  هک  یناـمز  درپس !؟ نز  کـی  تبحم  ورگ  رد  لد  رمع  رـسارس  رد  دـیاب  ارچ  امیـس  هتـشرف  مادـنا و  شوخ  ِناوج  نارتخد 

هژیو هب  « ؟ تشاد دـهاوخ  يا  هبذاج  هچ  نز  درم و  يارب  هداوناخ  طیحم  دوش  هناگیب  اب  زیگنا  لد  ياهوگتفگو  راد  مایپ  ياـه  هاـگن  یقـالت 
تفاظن و هب  هناخ  رد  مه  نانز  دـنوش و  یم  لفاغ  اـهنآ  لاـمک  ییاـبیز و  زا  دوخ ، نارـسمه  اـب  داـیز  تبحاـصم  سنا و  تلع  هب  نادرم  هک 
اب نانز  ندرک  هسیاـقم  هب  ار  ناـشیا  دـنکیم و  رتشیب  ار  ناـنز  هب  نادرم  هجوت  هنیمز  عوضوم  ود  نیا  دـنهد و  یم  ّتیمها  رتمکدوخ  شیارآ 
یب دوشن  رهوش  نز و  ییادـج  بجوم  ینالوط  نامز  رد  رگا  رما  نیا  دوش . یم  رـسمه  هب  یتبغر  یب  ببـس  دـنکیم و  هسوسو  دوخ  رـسمه 

، اه هنیمز  نیا  دوجو  اب   1 .« دهد یم  شرتسگ  ار  هناخ  يوناب  زا  ییوج  بیع  ریقحت و  هناخ و  رد  ییوج  هناهب  هنیمز  فالتخا و  هنماد  دـیدرت 
لغش هب  یبایتسدزا  نز  هب  یبایتسد  هدیشاپ و  مه  زا  هقیلـس ، فالتخا  ای  یلام  لکـشم  ای  یتحاران  نیرتکچوکاب  دش و  لزلزتم  هداوناخ  ِماظن 

اه و یتحاران  نیرتدیدش  رد  نیا  زا  لبق  ات  هک  ینز  تفای و  هار  اه  هداوناخ  رد  يداع  رایـسب  يا  هدـیدپ  نوچمه  قالط  دـیدرگرت و  ناسآ 
هتفگ هب  تفر . يرگید  دزن  هدرک ، اهر  ار  شا  هناشاک  هقیلس ، فالتخا  نیرتمک  اب  تشاد ، يراگزاس  هیحور  یگدنز ، نوگانوگ  ياهراشف 
نامه رـصع  رد  دیاب  دراد ، اور  شرـسمه  هب  تبـسن  یلومعم  هدعو  ِفلخ  ای  غورد  کی  اهنت  يدرم  يزور  رگا  برغ  رد  رگـشهوژپ ، کی 
رگید نوچ  هکلب  دندنبیاپ ، نادنچ  ییوگتسار  لوصا  هب  هک  نیا  هن  دنک ! لیم  هناگیب  درم  رانکرد  ار  هنارصع  شرسمه  هک  دشاب  دهاش  زور 
ندب یگدیشوپان  دوش و  جارح  هنانز  يابرلد  ياه  تفارظ  هک  يا  هعماج  رد  دننیب . یمن  تسین ، دارم  قفو  رب  هک  یعضو  لّمحت  يارب  یلیلد 

ص 197. نز ، یـسانش  ناور  رب  يا  همدقم  . 1 ياه -  هاگن  هدولآ و  ياه  تریـس  ضرعم  رد  ینامـسآ  يابیز  رکیپ  تروص و  ددرگ و  دـُم 
نودب يا  یگدنز  چیه  اریز  تفر . دـنهاوخ  يرگید  غارـس  هب  هناهب  نیرتمک  اب  نادرم  تسین و  نز  يارب  یتینما  دـیما  دریگرارق ، نیگآرهز 

هقالع و دوز  یلیخ  هنانز  يابرلد  ياه  یگژیو  ندرک  ینلع  دوش  ناـسآ  نز  هب  یباـیتسد  رگا  دوش . یمن  تفاـی  هقیلـس  فـالتخا  لکـشم و 
. درک داجیا  اه  یگدـنز  يارب  يراوتـسا  هزات و  دـنویپ  ناوت  یمن  رگید  لـماع  چـیه  اـب  هاـگنآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـه  لد  ناـیم  یگتـسبلد 
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رابتعا یب  تموکح ، طوقس  اب  هک  يا  هکس  تلوهـسب  نز  دشاب  نکمم  تلوهـس  هب  ناگمه  يارب  ییوشانز  تاطابترا  يرارقرب  هک  یماگنه 
نوچمه زاغآ  رد  برغ  نانز  داتفا . تمیق  زا  دـش ، ناوارف  هچ  ره  فورعم : هتفگ  هب  درک . دـهاوخ  طوقـس  دوخ  تلزنم  برقزا و  دوش ، یم 

ّتقر تابث و  یب  يّدح  هب  ناشیا  تیعقوم  کنیا  اما  تسا . نیا  دنور  یم  هک  یهار  ِماجنارـس  هک  دـندرکیمن  روصت  ام  راید  نانز  زا  یهوبنا 
ورف وا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ِماک  شطع  دنک و  یهجوت  وا  هب  هکدشاب  يرباع  رظتنم  قرب  دومع  رانکرد  اهنآ  زا  یخرب  دیاب  هک  تسا  هدش  روآ 

1. دناشن

قالتاب رد  انش 

ناسب اهنآ  دننکشب . ار  نادرم  نتشیوخ و  نایم  اهزرم  همه  دنتفرگ  میمصت  دوخ  هک  تفرگ  قنور  ناوناب  يارب  زور  نآ  زا  هتفـشآ  رازاب  نیا 
بآ هب  ار  دوخ  هک  نیمه  اما  دـننک . انـش  يدازآ  ياـیرد  رد  دـیاش  اـت  دـندرک  ناـیرع  ار  دوخ  دوش  يرختـسا  دراو  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 

نوریب نآ  زا  دوش  یم  هن  درک و  انـش  هاوخلد  هب  نآ  رد  دوش  یم  هن  هک  تسا  یقالتاب  تسین . یبآ  ًالـصا  اـجنیا  هکدـندش  هجوتم  دـنتخادنا 
ّتیمها رگید  دومن  تباقر  درم  اب  نز  دیدرگ و  دازآ  هعماج  رد  ینار  سوه  يزاب و  قشع  هک  يزور  : 2 سانش ناور  کی  هتفگ ي  هب  دمآ .

تـسا دارفا  ینیقی  تادهاشم  تسین ، اه  باتکزا  هتفرگرب  می  رامـش  یم  رب  دهاوش  نیا  زا  هچنآ  . 1 تشگدوبان و -  وحم و  نمادـکاپ  نانز 
یب ياه  يراکادف  یلباقم  رد  هتسد  نیا  ص 114 . نز ،) حور  باتک  مود  دلج   ) نز یسانش  ناور  .2 تساهنآ . تّحص  هاوگزین  هدنراگن  هک 

. دننک يریگولج  هچ  زا  تسیاب  دنا و  هدید  بیـسآ  زیچ  هچ  زا  هک  دنا  هتفاین  رد  زونه  نانآ   1. تشاددنهاوخن یشاداپ  هعماج  زا  دوخ  رامش 
هتـشاد هارمه  هب  نژومیرکآ  زاگ  ياه  ناشفا  هشیمه  ای  دـننکرت  مکحم  رت و  نوزفا  ار  ناشیاه  هناخ  لفق  رگا  دـننک  یم  روصت  ور  نیمه  زا 

یکدرم رگا  دـیاش  ات  دـننکیم  ور  ودوج  هتاراک و  نونف  يریگارف  هب  اه  هاگـشزرو  رد  زین  یخرب  دـنام ! دـنهاوخ  ناـما  رد  ضّرعت  زا  دنـشاب 
هب دیاب  ار  لثملا  برـض  نآ  دافم  هتبلا  دنهدن . جارات  ینازرا  هب  ار  شیوخ  رهوگو  دننک  عافد  دوخ  زا  شربارب  رد  درکاهنآ  هب  یموش  دـصق 

هدیرد ي ناگدید  روضح  رد  هدیشوپان  يابرلد  ياهرکیپ  شیامن  زا  سپ  تساطخ ! هبرگزا  ایح  راظتنا  تسا ، زاب  يزید  ِرـس  هک : دروآ  دای 
. وزوربمل انیج  . 1 تسا . ییوگتسار  يرگن و  عقاو  زا  رود  ناگدننیب ، زا  یگشیپ  اسراپ  راظتنا  هشیپ ، تنایخ 

تیوه یب  نالاسدرخ  تراسارد 

، مادنا یگدیـشوپ  وا  هعماج ي  رد  اریز  تفاین . شندناشوپ  هب  یتبغر  وا  دوخ  یتح  رگید  هکدـندولآ  یتشز  هب  اجنآ  ات  ار  نز  یـسدق  رکیپ 
كزب دنتسناوت  ات  دوخ  هدارا  تسد و  هب  ار  وا  دوش ... . یم  دادملق  یعامتجا  ياه  بصنم  جرادم و  زا  تیمورحم  هفارخ و  زا  هدییاز  هدیدپ 
سوه زارف  رب  یمومع  یـشیامن  دـنداهن . شیامن  هب  گنهرف  یب  هدـقع و  رپ  ياه  هدـید  لباقم  رد  ار  شا  ینتـساوخ  ياه  ییابیز  دـندرک و 
ِتسد هب  هک  ینویلیم  هدزناپ  یشاقن  يولبات  نوچمه  تظفاحم - ینادردق و  چیه  نودب  وا  ياهب  رپ  ابیز و  ریوصت  نیب . زورما  ِرذگدوز  ياه 
رگید هکدـنام  یقاب  موهوم  يریوصت  اهنت  وا  زا  دـش و  یطخ  طخ  هکت و  هکت  تیوه  یب  ِنالاسدرخ  تسد  هب  دـتفیب - لاـسدرخ  ياـه  هچب 

دید و بیسآ  رتشیب  تشاد  يرتابرلد  مادنا  امیس و  زا  هک  نآ  نایم  نیا  رد  دهد . یمن  زیمت  ار  شتّیوه  ددنسپ و  یمن  ار  نآ  يا  هقیلـس  چیه 
ات هک  ینادرم  درک . نادـنچ  دـص  ار  نادرم  یبـلط  عونت  هتفر  هتفر  تمحز ، جرخ و  یب  ِشیاـمن  نیا  تفر ... . جاراـت  هب  رتـشیب  شا  هیاـمرس 
هب هکدندش  دیق  یب  بلط و  تعسو  يروط  دندوب ، دنسرخ  ناشرـسمه  دوخ و  یگدنز  تیعقوم  زا  دنتـشاد و  رـسمه  کی  طقف  نیازا  شیپ 

يدرکیور ؛ دندرکور رگید  ینانز  هب  دندیشاپ و  ورف  ار  یگداوناخ  ییوشانز و  یگدنز  ناینب  یتحار  هب  دندرکن و  هدنسب  مه  رسمه  نیدنچ 
ماجرف یب  دنچ  ره  رت ، هزات  ياه  تذل  بسکو  یسنج  تردق  زا  رت  نوزفا  هچ  ره  ییوج  هرهب  يارب  هکلب  تابث ، اب  یگدنز  لیکشت  يارب  هن 

نز کی  رانکرد  یگدـنز  هب  ار  دوخ  هنوگچ  یگدیـشوپ ، گنهرف  زا  هدـیهر  نانز  همه  نیا  دوجو  اب  هصرع ، نیا  رد  نادرم  روآ . یهابت  و 
ببـس یب  دریذپب !؟ جاودزا  ّتیلوئـسم  هک  تسا  درم  مادـک  یگدیـشوپان ، شریذـپ  هب  نانز  میمـصت  نآ  اب  ًالوصا  ایآ  دـننک و  یم  دودـحم 
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نیا زا  سپ  دریگ . یمارق  شناتـسود  شهوکن  داقتنا و  دروم  دـنک ، هدنـسب  رـسمه  کی  هب  اهنت  یناوج  اـکیرمآ  اـپورا و  رد  رگا  هک  تسین 
یب ياـه  يدازآودـش  هتـسکش  هداوناـخ  لیکـشتو  جاودزا  تنـسدنتسیز  دازآ  یگلاـس   35 اتودندیـشک تسد  یگدـنز  لیکـشت  زا  نادرم 

تاناکما همه  هاتوک  یتّدمرد  درک . تسـسای  تسـسگ  مه  زا  ار  ییوشانز  ملاس  طباور  دوب - نانز  یباجح  یب  شزاغآرـس  هک  نادرمزرم -
ناوت ات  دـنداد  حـیجرت  نادرم  بلغا  هک  احنآ  ات  دـش ، هتفرگراک  هب  دازآ  ییوجماک  قیرط  رد  یعاـمتجا  يدرف و  ياهدادعتـساو  يداـصتقا 

هیاپ رب  دنریگن . هدهع  هب  ار  دنزرف  تیبرت  يرادرـسمه و  تیلوئـسم  نیرتمکو  دنزاتب  ینارذگـشوخ  رد  مسج - تقاط  زا  شیب  هکلب  دنراد -
اب تسخن  نامه  زا  اه  جاودزا  موس  کـی  ینعی  دریگ ؟ یم  تروص  قـالط  رازه  ود  هنازور  جاودزا ، رازه  شـش  ره  لاـبق  رد  اـه ، شرازگ 
اب هک  ییاه  یگدـنز  عضو   1. دنک یم  عورـش  دـیدرت  اب  ار  یگدـنز  دـیآ ، یم  رد  يدرم  دـقع  هب  هک  هاگنآ  نز  ره  دوش و  یم  اضما  قالط 

. ددرگیم زاـغآ  ینما  اـن  بارطـضا و  اـب  تسخن  زور  زا  هک  اـهنآ  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا ، مولعماـن  دوـش  یم  عورـش  لـماک  ناـنیمطا  دـیما و 
یب اریز  تسا . كدنا  نآ  ماود  لامتحا  دوش ، عورـش  يدامتعا  یب  اب  یگدنز  هاگره  هک  دـندنم  هدـیقع  ناواکناور  یعامتجا و  ناراکددـم 
یم ییاکیرمآ ، فوسلیف  راگن و  خـیرات  تنارود ، لـیو  دـنک . یم  بلـس  درف  زا  ار  یگدـنز  تردـق  هدرمژپ و  ار  ناـسنا  هّیحور  يداـمتعا ،

رد ینامسآ  ینید و  تامیلعت  نونکا  دوب . هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  طارقـس  هشیدنا ي  هک  میراتفرگ  یلکـشم  نامه  هب  نونکا  ام  دسیون :
هدش يدسافم  راتفرگ  ام  تفای . تسد  ملاس  قالخا  هب  نامیا  نید و  نودب  دوش  یم  هنوگچ  میناد  یمن  ام  هدـش و  تیـصاخ  یب  مدرم  نایم 

رگیدکی اب  درم  نز و  هک  درک  یم  اضتقا  قالخا  هتـشذگ ، رد  دنا ... هداتفا  رطخ  هب  نام  یعامتجا  ياه  ثاریم  همه ي  نآ ، دوجو  اب  هک  میا 
ریزگان رذگهر  نیا  زا  اهنآ  دنوش . ادج  مه  زا  دنناوتن  دوشب و  ردام  نز ، ردـپ و  درم ، هک  دـش  یم  ببـس  جاودزا  دـندنبب . ییوشانز  دـنویپ 

لسن دیلوت  زا  دوش و  یم  رارقرب  عورـشمریغ  ياه  هطبار  جاودزا ، نادب  زورما  اما  دنوش . اریذپ  ار  جاودزا  ییوشانز و  ياه  تیلوؤسم  دندوب 
. تسا هدش  خسن  ناگتشذگ  هدیدنـسپ ي  قالخا  هتـشاذگ و  لاوز  هب  ور  هتـشذگ  سدقم  ياه  ّتنـس  هجیتن  رد  دیآ . یم  لمع  هب  تعنامم 

یماح مه  یتکلمم  نیناوق  تلود و  دنک . اضرا  ار  دوخ  هتفشآ  رازاب  نیا  رد  دناوت  یم  يدرم  ره  درادن . جاودزا  يارب  يا  هزیگنا  سک  چیه 
ندمت يامیس  ك : ر . قالط ، شیازفا  هداوناخ و  ماظن  لزلزت  هرابرد ي  .1 تسین -- . حالصا  رکف  هب  سک  چیه  تسا و  هتفشآ  رازاب  نیمه 

.105 ص 98 - يرال ، يوسوم  یبتجم  برغ ،

 ! گس تّبحم  هیاس ي  رد 

ّتبحم رهم و  هتشر  موش ، هویـش ي  نآ  باختنا  اب  دندش و  قیرح  همعط ي  دوخ  نازورفا ، شتآ  دندوب . نانز  یباجح ، یب  ناینابرق  نیتسخن 
- ردام دندش و  درگ  نابایخ  نیـشن و  هچوک  نادنزرف ، تفر و  رگید  دازآ  نانز  لابند  هب  رهوش  تسـسگ . مه  زا  نادـنزرف  نارـسمه و  نایم 
هب زیارغ ، فطاوع و  رظن  زا  وا  هتبلا  دروآ . يور  راک  هب  ریزگان  شاعم  نیمأت  يارب  درکیم - یگدـنز  رـسمه  يوزاب  تردـق  اب  زورید  اـت  هک 

فطاوع رگید ، يوس  زا  دهن ! رـسمه  کی  ِورگرد  لد  دـنکاهر و  ار  عّونتم  ِیـسنج  ياه  يدازآ  هک  تسا  درم  مادـکاما  دوب . دـنمزاین  درم 
یگدنز دوخ  جـنرتسد  اب  زورما  هچرگوا  دـنکدیاب ؟ هچ  تسا ! مورحم  اهنیا  همه  زا  کنیا  تسا و  هتخاس  دـنزرف  رادتـسود  ار  يو  يردام ،

رطاخ هدیجنر  نادرم ، ِناهج  زا  رسمه و  زا  دوخ  تولخ  رد  دنیب . یم  یلاخ  ار  شناکدوک  هناخ و  تسرپرـس  ياج  مَد  ره  رد  دنارذگ ، یم 
هچ ره  یلو  دیامزآ  یم  ار  سک  همه  اج و  همه  رادافو ، يدوجو  اب  سنُا  یپرد  دسانش . یم  بلط  عّونت  نارسوه و  افو ، یب  ار  نانآ  تسا و 

نادرم آ بلغا  زا  وا  يارب  هک  یکیرـش  میتفای . يا  هزات  یگدـنز  کیرـش  شا  هناخ  رد  يزور  دوش . یم  رتدـیما  اـن  دـنکیم ، وجتـسج  رتشیب 
نابهگن زور  مه  درازآ . یمن  ار  وناب  هاگ  چیه  دنک و  یم  دـیرخ  هناخ  يارب  ّتبحم  اب  هک  يرادربنامرف  تسا . رترادافو  ییاپورا  ییاکیرم و 
نیرتهب زین  هناخ  نوریب  رد  دنور . یم  رفس  هب  دنروخ و  یم  ماش  دننک ، یم  هاگن  نویزیولت  مه  اب  يو . رانکرد  بش  مه  تسوا و  نیشنمه  و 

زاتمم هنومن و  یناویح  تسا . گس  افواب  تسود  نیا  مان  دبای . یم  يو  هب  تراسج  تأرج  يدرم  رتمکوا  دوجو  اب  تسوا و  وناب  رادافو  رای 
اقش اع  راک  دنزرف ، تیبرت  يرادرهوش ، يرآ ! دنک . یم  تمدخ  وا  هب  اه  لاس  دراد  تفایرد  یناوختـسا  هراپ  شبحاص  زا  هاگره  هکافو  رد 
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اه هناخ  زا  یگدـنز ، هتفر ي  داـب  هب  ياـهرتسکاخ  اـب  تسا - دـنمزاین  نآ  هب  ینز  ره  هک  ندوب  رداـم  ساـسحا  و  یگدـنز ، یمرگ  يارب  هن 
رهوش مادک  يارب  دنزرف ، دش ! هتخانـش  هرخـسم  وغل و  يرادرک  لسن ، نتـشاد  اپ  هب  یگدـنز و  اب  سنُا  يارب  ندروآ  دـنزرف  تسبرب . تخر 
نتشاد : » هک دش  روهشم  اکیرمآ  رد  لَثَم  نیا  درک و  ادیپ  جاور  هبرگو  گس  شرورپ  اهنیا ، همه ي  ياج  هب  جیردت ، هب  یگدنز ... ! مادکو 

مک مک  یمیمـص  رای  نیا  تسا ». رت  تمحز  مک  دـشاب ، محازم  اه  ینیـشن  بش  اه و  ینامهیم  يارب  هک  يدـنزرف  ِندوب  اراد  زا  گس ، کی 
برغ رد  کنیا  دروآ . تسد  هب  نایمدآ  زا  يرایـسب  زا  رتهب  ییاج  هعـسوت  تعنـص و  رـصع  رد  دوخ  يارب  تخومآ و  یمدآزا  ار  زیچ  همه 

بایمک اه  ناسنا  يارب  نآ  هنومن ي  طسوتم ، هکلب  ریقف و  ياهروشکرد  هک  دراد  دوجو  يزّهجم  ياه  ناتـسرامیب  اه  هبرگو  اه  گس  يارب 
ياراد اه  هناخ  رد  هک  ییاه  گس  دراد ؛ دوجو  هبرگو  گس  نویلیم  تشه  هب  کیدزن  درگلو ، ياه  گس  زا  ریغ  اـکیرمآ ، رد  اـهنت  تسا .

کشزپ كراپ و  هاگشی ، ار  آ  یتیبرت ، ياه  هاگـشرورپ  یـشورف ، هیذغا  هاگـشورف ، زا  دنا . هناگادج  باوختخر  ماّمح و  صوصخم و  قاتا 
هس لاس  رد  دنراد و  صوصخم  یلدنص  دنشاب ، ناشنابحاص  هارمه  اذغ  زیم  رانکرد  دنناوتب  اه  هبرگو  گس  هک  نآ  يارب  دندنم . هرهب  هژیو 

راثآ اریز  دنتـسه . نانز  گس ، ناگدـنهد  شرورپ  نارادتـسود و  رتشیب  هک  نیا  ّتیمها  زیاح  هتکن  دوش . یم  هنیزه  اهنآ  يارب  رالد  درایلیم 
زا رت  هدنباتش  دندوب ، رتدنمزاین  ّتبحم  هب  دنتشاد و  نادرم  زا  رت  يوق  يا  هفطاع  اهنآ  نوچ  دناسر . بیسآ  نانز  هب  رتشیب  هداوناخ  ینوگژاو 

. دن دروآ  يور  يرورپ  گس  هب  نادرم ،

نانز لاغتشا  یکاپان و  دایتعا ،

زا نوریب  ِراک  هب  ندروآ  يور  قالخا و  زا  یگدـیهر  یلکلا ، تابورـشم  رّدـخم و  داوم  هب  دایتعا  نانز ، يارب  رگید  هتـساوخان ي  هعیاض ي 
نانز ام ، روشک  ّتیعمج  اب  ربارب  اکیرمآ  رد  هک  سب  هتکن  نیا  نتـسناد  یلکلا ، تابورـشم  رّدـخم و  داوم  هب  نانز  دایتعا  هرابرد  دوب . هناـخ 

اه باتک  هناخ ، زا  نوریب  ِراک  هب  درکیور  زا  سپ  نانز  یگدـنز  ياه  یگتفـشآ  تالکـشم و  هرابرد  دراد . دوجو  داـتعم  راوخ و  بورـشم 
نآ هصالخ  یلو  مینک . يراددوخ  هراب  نیا  رد  نخس  همادا  زا  ثحب  ندشن  ینالوط  يارب  میراچان  ام  دنا و  هدرکرازگرب  اهرانیمس  هتشون و 

يارب دوخ ، نارـسمه  یگتخیـسگراهم  هدـهاشم  اب  دـنا و  هتفای  هار  نادرم ، هژیو  لغاشم  همه  هب  نانز  )؟(  نّدـمتم ياهروشکرد  هزورما  هک 
يارب ار  دوخ  یجراخ ، نارفاسم  هژیو  زکارم  هب  هعجارم  اب  دـندش  رـضاح  هک  ییاج  ات  دـندرکن ، راذـگورف  یمادـقا  چـیه  زا  دـمآرد  بسک 

ار زکارم  نیا  یتاـغیلبت  یهگآ  اـکیرما ، اـپورا و  يرـسارس  ياـه  هماـنزور  رتشیب  رد  هدنـسیون  . 1  ---- 1. دـنهد هراجا  تشز  راک  ماـجنا 
. تسا هدرک  هدهاشم 

اه هاگراوخریش  هعسوت ي 

یب يروئت  هک  لیاوا - نامه  رد  قیقد  روط  هب  تسا . برغ  نانز  رگید  لکـشم  اه ، هاگـشرورپ  اـه و  هاگراوخریـش  هب  ناـکدوک  يراذـگاو 
نیا تفای . هعسوت  دیدرگ و  ثادحا  یمـسر  ياه  هاگـشرورپ  اه و  هاگراوخریـش  نیلوا  تفای - قنور  اکیرمآ  رد  هاگنآ  اپورا و  رد  یباجح 

بـسک يارب  نانز  لاغتـشا  دوب . هدنز   ( یگنهرب يروئت  سـسؤم  ) دیورف زونه  هک  یلاح  رد  داد ، خر  دـعب  هب  ياه 1930 م . لاس  رد  هدـیدپ 
. تخاس مورحم  ردام  دوجو  زا  ار  ناشیا  نادنزرف  داد و  رارق  ناراد  هناخراکرایتخا  رد  ار  نانز  هنازور  تاقوا  نیرتشیب  دمآرد ،

ییارگدرف

شیوخ مغرد  سکره  دش و  يا  ههاریب  ِیهار  یتوبکنع ، يا  هناخ  لابند  هب  درف  ره  قالط ، هدنیازف  ویش ع  هداوناخ و  ماظن  یشاپورف  زا  سپ 
یلیماف هقالع  رهاوخ ، ردارب و  نایم  ّتبحم  ردام ، ردپ و  ِنتـشاد  تسود  هیاسمه ، قوقح  قشع ، نوچ  یمیهافم  داتفا . دوخ  تاجن  رکف  هب  و 
هداوناخ رد  دراد . يرگید  هولج ي  یگدنز  ینید ، یقالخا و  لوصا  هب  داقتعا  اب  یقرش  عماوج  رد  دش . انعم  یب  همه  يدنواشیوخ ، هطبار  و 
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نز تسامرفمکح - یناسنا  ینید و  گنهرف  هداوناخ  ياضعا  نایم  تسا و  نادنزرف  رسمه و  رادتسود  هناخ و  لوئسم  ردپ  هک  ملاس - ياه 
ِردارب ومع و  ار  ردپ  ِردارب  نادنزرف ، هناخ  نیا  رد  درادن . ییوشانز  هطبار  سک  چیه  اب  رهوش  اب  زج  تسا و  هتـسبلد  شنادنزرف  رـسمه و  هب 
دنویپ هناخ  نیا  نادنزرف  اب  ردام  ردـپ و  فرط  زا  هکدنتـسه  يرگید  یفطاع  دوجو  زین  اه  هلاخ  اه و  هّمع  دنـسانش . یم  دوخ  ییاد  ار  ردام 

رادتـسود و کی  ره  دـنبای . یم  یفطاع  يدـنواشیوخ و  هطبار  رگیدـکی  اب  درف  اه  هد  ردام ، ردـپ و  عورـشم  دـنویپ  اـب  تقیقح  رد  دـنراد .
هودنا ِنتخاس  رود  رد  دندرگیم و  نیگهودنا  اضعا  همه  ّتیعمج ، رپ  هداوناخ  نیا  زا  وضع  ره  ندـش  نیگمغ  اب  تسا . يرگید  نآ  هاگهانپ 

هژاو ي اکیرمآ  اپورا و  رد  اّما  دـننک . یم  هقالع  راهظا  وا  هب  دـننیبب ، اه  لاس  زا  سپ  ار  دوخ  بوخ  هیاسمه  یتقو  اـهنآ  دنـشوکیم . درف  نآ 
کی لاـسرا  هب  اـهنت  رگیدـکی  هب  اـهنآ  ّتبحم  راـهظا  جوا  تسا . اـه  هژاو  نیرت  موهفم  یب  زا  دـنواشیوخ ، رهاوخ و  ردارب و  رداـم ، ردـپ و 

، دـیوش یمن  گنتلد  ناتنادـنزرف  يرود  زا  ایآ  میـسرپب  ناشنانز  نادرم و  زا  رگا  تسا . دـلوت  درگلاس  ای  ون  لاس  نشج  رد  کـیربت  تراـک 
یسکزا ار  هیاسمه  ترهش  مان و  اجنآ  رد   1 !! هچ يارب  یگنتلد  تسیچ ...؟ ناتروظنم  دنـسرپ  یم  گنُگ  يا  هدنخ  اب  لّمأت ، یکدنا  زا  سپ 

هناشن ي يدرف  تسا . ییاـکیرمآ  درم  نز و  دـصراهچ  زا  اـم  یجنـسرظن  هجیتن  هتکن  نیا  . 1 هک --------  تسا  نآ  نوچمه  ندیـسرپ ،
درف لابند  هب  مادکره  یتدم  زا  سپ  دنرگیدکی و  رانکرد  دنچ  یمایا  طقف  درم  نز و  زا  کی  ره  دسرپب . ام  زا  ار  رگید  رهـش  رد  يا  هناگیب 

رارقرب دـنویپ  ینز  اـب  زور  کـی  رد  يدرم  اـسب  نز ! ناگتـسب  زا  درم  هن  دراد و  ربـخ  درم  لـیماف  زا  نز  هن  ناـیم  نیا  رد  دـنور . یم  يرگید 
هک نیا  زا  دـینک  بجعت  دـیاش  دـنرادن . عالطا  طباور  نیازا  مادـک  چـیه  و  ... وا رهاوخ  اب  دـعب  زور  يو و  ردام  اب  زور  نآ  يادرف  هتخاس و 
زا سپ  زیچان ، یغلبم  تفاـیرد  اـب  ناـنآ  . » تسا يداـع  يرما  یفاکـش ، دـبلاک  زکارم  هب  رداـم  ردـپ و  هدرم  داـسجا  ِشورف  نادـنزرف ، يارب 

1 .« دننک یمن  اطخ  جنر و  ساسحا  چیه  زین  راک  نیا  رب  دنشورف و  یم  زکارم  نیا  هب  ار  اهنآ  ردام ، ای  ردپ  تشذگرد 

يدنملاس نارود  هودنا 

یمایا تسا . يدنملاس  نارود  دنا ، هرهب  یب  یگداوناخ  نوناک  نتشاد  زا  دندقتعم و  یسنج  يدازآ  هب  هکاهنآ  یگدنز  نارود  نیرت  تخس 
ییاـه هاـگتحارتسا  نادـنملاس  يارب  اـکیرمآ  سیلگنا و  ناـملآ ، هسنارف ، رد  دـندنمزاین . نوزفا  ِییوـجلد  راـمیت و  ّتبحم و  هب  ناـگمه  هک 
رسمه زا  هک  نآ  یب  راوخمغو - سنوم  یب  هاگتحارتسا ، رد  اهنآ  دننک . يرپس  اجنآ  رد  ار  يریپ  جنر  رپ  راگزور  دنناوتب  نانآ  ات  دنا  هتخاس 

یم يرامش  زور  گرم ، راظتنا  رد  ینارذگـشوخ ، نارود  ِندمآ  رـس  هب  یناوج و  ماّیا  ّیط  زا  سپ  دنـشاب - هتـشاد  يربخ  انـشآ  دنزرف و  و 
میـسقت يو  اب  ار  دوخ  مغ  هک  يرـسمه  هن  دشاب و  هتـشاد  دوجو  يو  رد  يزوسلد  يارب  یبلق  هک  هدـنام  یقاب  يدـنزرف  هن  اهنآ  يارب  دـننک .

عـضو یعیبط ، روط  هب  دننک ، میدقت  هاگـشیاسآ  نالوئـسم  هب  رالد  دص  تشه  هام  ره  رد  دنناوت  یم  هک  تسا  ینادـنمتورث  ِلاح  نیا  دـنک .
ص 120-111. برغ ، ندمت  يامیس  ر.ك : . 1 تسا . مولعم  ریقف  ناگدروخلاس  كانفسا 

یمدآ كاپ  لسن  مادعا 

یم ناگزیکاپ  هب  هدومزآ »  ییاهدـنفرت   » اب هزورما  دریگن . ياپ  نانآزا  كاـپ  لـسن  هکدـنا  هتفرگ  میمـصت  ناـیمدآ  ینونکرـصع ، رد  اـیوگ 
نادنزرف دنرادن ، دنویپ  نید  قالخا و  اب  هک  اهنآ  ییوس  زا  دیزیهرپب . دایز  دنزرف  نتـشاد  زا  دیهاوخ  یم  نیریـش  یگدنز  رگا  هک  دـننارواب 

ماود دنبیاپ  ار  دوخ  فرط ، ود  زا  کی  چیه  دوش و  دیق  یب  دازآ و  درم ، نز و  طباور  هاگره  دینکروصت  لاح  دننارورپ . یم  قیالان  دساف و 
وا تیبرت  دنزرف و  نتشاد  هب  يداقتعا  هچ  هورگ  نیا  ایآ  و  تفرگ ! دهاوخ  ياپ  یمدآ  زا  كاپ  یلسن  هنوگچ  دنیبن ، دنزرف  تیبرت  یگدنز و 

، دـنوش یم  ادـج  مه  زا  يدوز  هب  دـنرگیدکی و  رانکرد  یفطاـع  زاـین  روظنم  هب  كدـنا و  یناـمز  رد  هک  يرـسپ  رتخد و  تشاد ! دـنهاوخ 
بانتجا افو  اب  بوخ و  نارهوش  يارب  يروآدـنزرف  زا  نانز  هک  يراگزور  رد  دریگ ! ياپ  يدـنزرف  ناشیا  زا  داد  دـنهاوخ  تیاضر  هنوگچ 

نیناوق هب  يراپس  دّهعت  نودب  درم  نز و  هطباض ، یب  طباور  شرتسگ  هجیتن  رد  دنروآ ! یم  دنزرف  هزور  کی  تسود  يارب  هنوگچ  دننکیم ،
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بلغا عماوج ، نینچرد  هکدـهد  یم  یهاوگاه  شرازگ  دـنزیمآ . یم  رد  مه  اب  هزیرغ  جـنر  نتخاس  رود  روطنم  هب  اـهنت  كرتشم ، یگدـنز 
نارـسمه هک  دنناد  یم  اریز  دننکیم . راتفر  هدیجنـس  نانآ  عقاو  رد  دنهد . یمن  تیاضر  میاد  یگدـنز  لیکـشت  هب  یگلاس  زا 35  لبق  نانز 

یناسآ هب  ار  شرسمه  نانز  اب  دازآ  طابترا  یپ  رد  درم  هک  نیا  دندیشاپ . یمن  مه  زا  ار  دوخ  هناشاک  هنرگو  دنتـسین ، دنزرف  ناهاوخ  ناشیا 
زا رگا  اجنآ  رد  تسین . هداوناخ  يارب  زوسلد  يردپ  يو  هک  تسا  نآ  هاوگ  دبای ، یم  شهاکدنزرف  يو و  هب  شا  یگتسبلد  دنکیم و  كرت 

دیاش تسا . هتـشاد  ترـشاعم  رایـسب  نادرم  اب  يو  اریز  دنک . یعالّطا  یب  راهظا  اسب  تسیکامـش ، دازون  ردپ  هک  دنـسرپب  هاگـشیاز  رد  ینز 
یناکدوک نینچ  هک  يا  هعماج  تشونرـس  تسا ! ییاـکیرمآ  اـی  ییاـپورا  ِنادرم  زا  یکی  دازون  نیا  ردـپ  هک  دـشاب  نیا  يو  خـساپ  نیرتهب 

؟ تسیچ تسا ، هوبنا  نآرد 

نادرم ندش  رت  صیرح  نانز ، یگدیشوپ 

رد ار  تشهب  ياـه  تمعن  همه  مالّـسلا ) هـیلع   ) مدآ ترـضح  هـک  ناـنچ  تـسا ؛ رت  صیرح  دوـش  عـنم  نآ  زا  هـچنآ  هـب  یمدآ  دـنیوگ  یم 
تـشهب زا  دیزای و  تسد  نادـب  ات  دـش  هسوسو  زیچ  نآ  زا  هدافتـسا  هب  ردـق  نیا  ماجنارـس  دوب و  هدـش  عنم  زیچ  کیزا  اهنت  تشادرایتخا و 

! تشگ هدنار 

خساپ

دوب هدش  رما  نآ  زا  هدافتسا  كرت  هب  ( مالّسلا هیلع  ) مدآ ترضح  هک  یتخرد  تقیقح  مالّسلا ،) مهیلع  ) هدیزگرب نایاوشیپ  ياهراتفگ  هیاپ  رب 
هب هدجـس  هب  ناگتـشرف  هک  تمظع  همه  نآ  اب  یهلا  ربمایپ  نیتسخن  مییوگب  تسازـس  ایآ  روگنا . مدنگ و  هتوب  هن  دوب  هانگو  دـسح  تخرد 

نیا دنتساوخ  مالّـسلا ) هیلع  ) مدآ زا  هچنآ   ! 1 درک مدـنگ  هناد ي  ندروخ  ِسوه  تشهب ، ياه  تمعن  همه ي  ِنتـشاد  اب  دـندش ، رما  وا  يوس 
شیاج دورب  لد  ياه  هتساوخ  ِیپ  رد  سکره  هک  ددرگن ؛ کیدزن  تشز  تافـص  هب  راگدیرفآ ، ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  ِساپ  هب  هکدوب 

هب ار  يا  هنهرب  ِندـب  ًالثم  ددرگ ؛ کیرحت  نادـب  مه  دوش و  عنم  نآ  زا  مه  هک  دوش  یم  رت  صیرح  يزیچ  هب  یناـمز  یمدآ  تسین . تشهب 
يا هراپ  رد  رگا  . 1 تسود --  ییوناب  هدیشوپ  ِمادنا  ِندید  زا  سپ  یناوج ، مینیب  یم  هک  نیا  دنناشوپب . ار  نآ  سپـس  دنهد و  ناشن  یناوج 
رانک يو  یگدیـشوپ  دراد  تسا . هتـشاد  نیدامن  هبنج ي  لامتحا  هک  دـنا  هدرک  دای  مدـنگای  روگنا  تخرد  ار  عونمم  هویم ي  نآ  اهراتفگ 

یمـسج ياه  یگژیو  هب  ندرب  یپزا  سپ  درم ، هکلب  دروآ ؛ یم  دیدپ  ّتیـساسح  شـشوپ ، هک  تسا  تلع  نادب  هن  دـنیبب  ار  شرکیپ  ات  دور 
یناوج نوچ  دوش . یم  صیرح  قاتـشم و  نز  هدیـشوپان  مادـنا  هدـهاشم ي  هب  هک  تسا  یـسنج  لایما  ِندروآرب  رد  وا  ِناوت  تفاـیرد  نز و 

فیفع و رتخد  نز و  ره  دراد  تسود  سپ  نآ  زا  دـنیبب ، ار  نانآ  يابرلد  تاـکرح  ناـنز و  فیظن  هنهرب و  ِقاـس  نیگنر و  اـبیز و  ياـهوم 
رد هدیرد  ینامـشچ  اب  دور ، رانک  هب  نز  رکیپ  زا  رداچ  يا  هظحل  يارب  رگا  هک  تسا  لاح  نیارد  دنک . هدـهاشم  هدیـشوپان  مه  ار  هدیـشوپ 

ناـنز هدـهاشم  اـب  دـشاب ، هدـیدن  ینز  رمع  همه  رد  يدرم  رگا  هک  تسا  نآ  اـعّدا  نیا  هاوگ  دـیآ . یمرب  يو  ياـه  یگژیو  يوجتـسج  ِیپ 
« نز یگدیشوپ   » سپ دوش . یمن  دیآ - یم  دیدپ  نز  تایـصوصخ  هب  انـشآ  نادرم  يارب  هک  هدولآ - ياه  سوه  تالّیخت و  راچد  هدیـشوپ 

رداـچ دـنک . یم  صیرح  هدیــشوپ ، ناـنز  ندـب  ِندـید  هـب  ار  وا  « دراد نز  سنج  زا  درم  هـک  يا  ینهذ  هقباـس ي  . » تـسین کـیرحت  بـبس 
یم تسا - ربخ  اب  اهنآ  زا  درم  هک  ار - نز  یمسج  ياه  یگدنبیز  اه و  یگتسجرب  يور  ششوپ  نیا  هکاجنآزا  هکلب  تسین  روآ  ّتیساسح 

، دـنبای یم  ّتیـساسح  سنج  مهریغ  دارفا  هب  نادّرجم  زا  شیب  هاگ  هدرک  جاودزا  ِنادرم  هک  نیا  دوش . یم  هتـشاد  او  هاـگن  هب  درف  دـناشوپ ،
دارفا جاودزا ، زا  سپ  يرآ ، تسا . هتفای  شیالآ  ناشراکفا  نوچ  هن  دنراد ، يرتشیب  یهاگآ  نز  مادنا  ياه  یگژیو  زا  هک  تسا  تلع  نادب 

یم هک  دوشن  نئمطم  درف  دـشابن و  هارمه  عورـشم  ریغ  کیرحت  اب  تخانـش  نیا  هک  یمادام  یلو  دـنبای  یم  نز  رـصنع  هب  ینوزفا  تخاـنش 
يارف رد  صخـش  نوچ  یلو  دنیب . یمن  بیـسآ  تخانـش  نیا  زا  يرـشب  عامتجا  دبای ، تسد  ییاه  تّذل  هب  هداوناخ  هدودحم  زا  رتارف  دناوت 
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لکشم هاگنآ  تسین . رصحنم  ینوناق  رـسمه  هب  نز ، زا  ییوجماک  هک  دبای  یم  رد  دوز  رایـسب  دوش ، یم  وربور  هنهرب  همین  نانز  اب  هداوناخ 
ناگدیـشوپان و هک  یتیاـنج  ملظ و  بـتارم  لـیلحت ، نـیا  اـب  دریگ . یمن  مارآ  شا  هدـید  لد و  جاودزا  زا  سپ  یتـح  وا  دوـش و  یم  داـجیا 

هتخاس نادنچ  ود  ار  نانز  هب  نادرم  ّتیساسح  هک  دنتسه  نانیا  اریز  دوش . یم  رت  نشور  دنراد  یم  اور  نمادکاپ  نانز  هب  ام  رصع  ناگنهرب 
يدیلپ و یبلط و  عونت  یگنهرب ، شرتسگزا  شیپ  ات  عقاو  هب  دنشاب . هتـشادن  یگدولآ  لماع  زج  یـشرگن  نز  زا  ناشیا  هکدنا  هدش  ببـس  و 

لّمحت ار  ناگزیکاپان  ینامیا  یب  تلاهج و  ناوات  دیاب  هتـسویپ  عماوج  هزیکاپ  ناوناب  دوب . هدشن  عیاش  مدرم  نایم  رد  نازیم  نیا  ات  یگدیرد 
هب هک  ییاه  یتخـس  دنورب . فعاضم  ياه  یتخـس  لابقتـسا  هب  دنا ، هدروآ  دوجو  هب  رگ  هولج  ِنانز  هک  ینما  ان  مارآ و  ان  طیحمرد  دـننک و 

. درک يریگولج  نآ  عوقو  زا  دوب  نکمم  یتحار 

؟ دنتسین کیرحت  لماع  چیه   ، مادنا هدیشوپ  ِنانز  ایآ 

ششوپ هکدنسانش  یم  یسکار  باجح  مکو  باجح  یب  دنناد و  یم  مادنا  ششوپ  طقف  ار  باجح  موهفم  هابتـشا ، هب  نانز  بلغا  فسأت  اب 
لفاغ هتکن  نیا  زا  اهنآ  دننک . یم  بلج  دوخ  هب  ناباجح ، مکزا  رتشیب  ار  هناگیب  رظن  هک  یناباجحاب  هچ  هک  یلاحرد  تسین ، لماک  شمادنا 

یـششوپ زرط  چـیه  نیاربانب  نآ . همه  هن  تسا و  نآ  هلحرم ي  نیتسخن  حیحـص ، شِـشوپ  هک  تساهراتفر  زا  يا  هعومجم  باجح  هک  دـنا 
نیرفآ کیرحت  یگنهرب  دـننام  زین  یگدیـشوپ  هاگ  هک  تسین  کش  دـبای . طاـبظنا  درف  ياـهراتفر  عومجم  رگم  دوش  یمن  هتخانـش  لـماک 

هب هناـگود  شقن  نیا  دـشاب . جـییهت  کـیرحت و  لـماع  تسا  نکمم  تـسا ، ندرک  ظـفح  ندـناشوپ و  هلیـسو ي  هـک  ناـنچ  ساـبل  تـسا .
نامیا اب  ناـنز  هب  ینعی   1. ّنهجورف نظفحی  و  دـیامرف .،.: یم  هراب  نیا  رد  فیطل  ینایب  اب  میرک  نآرق  دراد . یگتـسب  ساـبل  زا  هدافتـسازرط 

ظفح فدـه ، هک  تسا  روظنم  نیدـب  تسا - ندـناشوپ  ياـنعم  هب  هک  نرتسی - ياـج  هب  نظفحی  ریبـعت  دـننک . ظـفح  ار  ناشهاگمرـش  وگب 
.1 لاعتم ---------------------  يادخ  هتـساوخ  دـشاب  رظن  بلج  کیرحت و  لماع  هک  یـششوپ  ندـناشوپ . طقف  هن  تسا ، ندرک 

یم یلو  ؛ تسانعم یب  ندرک  ظفح  ندناشوپ ، نودـب  هک  هتبلا  تسا و  ندرک  ظفح  ندـناشوپ ، زا  فدـه  تسین . هیآ ي 31 . رون ، هروـس ي 
ار دوخ  دـنناوت  یم  شـشوپ  نودـب  هک  دـننک  اعدا  دـنناوت  یمن  دارفا  هکروط  نامه  درکن . ظفح  رطخ  هاگن و  زا  اـّما  دـناشوپ  ار  دوخ  ناوت 

ییابیز دناشوپن و  ار  مادنا  یگتـسجرب  هک  یـسابل  تسا . ندرک  ظفح  اب  هتخیمآ  ندیـشوپ  ره  هشیمه  هک  درک  اعدا  دوش  یمن  دـننک ، ظفح 
يا هلیسو  دناشوپب . ار  مادنا  هک  تسین  يا  هچراپ  طقف  یمالسا  باجح  ینمادکاپ . لماع  هن  تسا  ییارآ  دوخ  هلیسو  دنک  نادنچ  ود  ار  نآ 

. ناسنا هب  يرگید  زا  ای  دسر  یم  يرگید  هب  ناسنا  زا  هک  ییاهرطخ  زا  يریگولج  يارب  یعنام  وا و  هعماج  نز و  ندـنام  هزیکاپ  يارب  تسا 
رگا نیاربانب  دوش . یم  عنام  نارگید  هزاجا ي  نودـب  دورو  زا  يو  هک  تسانعم  نیمه  هب  دـنیوگیم  بجاح  ار  خاـکای  هناـخ  ناـبرد  هک  نیا 

جییهت و هنیمز  شراتفگو  راتفر  اب  یگدیشوپ ، لاح  رد  ای  دهد ، رارق  تشز  راتفر  يارب  یشوپرس  ای  کیرحت  هلیسو  ار  دوخ  ششوپ  ییوناب 
هب تبسن  اه  تیـساسح  زا  دناوت  یمن  ندب  ندیـشوپ  دراوم ، نیا  رد  تسناد . باجح  اب  دیابن  ار  يو  دروآ ، مهارف  ار  صاخـشا  هجوت  بلج 

تروص دنکن . کیرحت  ار  هدننیب  رگید ، لماع  هلیـسو  هب  نز  هک  تساهـسوه  کیرحت  زا  عنام  ینامز  مادنا  شـشوپ  دـیامن . يریگولج  نز 
. دشاب هدیـشوپ  لماکروط  هب  ندب  همه ي  دنچ  ره  تسا ؛ هجوت  کیرحت و  لماع  ابرلد ، هویـش ي  هب  مرحمان  اب  ینخـسمه  ابیز و  راکـشآ و 

هّیقب ندـناشوپ  و  راـتفر ، کـی  اـی  عضوم  کـی  ِنداد  هولج  ! ( دوش ّتقد  . ) تسا هدرواـین  دوجو  هب  یگدیـشوپ  ار  يزیگنارب  ّتیـساسح  نیا 
انـشآ و اب  دـنکیم و  هئارا  رتابیز  ار  دوخ  يابیز  يامیـس  شوپور ، ای  رداچ  دوجو  اب  هک  ییوناب  دـنکیم . داـجیا  ّتیـساسح  هک  تسا  عضاوم 

ماد هب  ار  وا  ات  تسا  هتـسشن  دیـص  نیمکرد  دوش  هدید  هک  نآ  یب  رود  یلحم  رد  هک  تسا  يدایـص  دننامه  دوش  یم  تبحـص  مرگ  هناگیب 
يا هلسلس  باجح  تسین ، هچراپ  رتم  دنچ  زا  هدافتسا  هب  اهنت  نایدارظن ، دروم  ِباجح  هکدرب  دای  زا  دیابن  هاگ  چیه  دنک . شکاله  دزادنا و 

ریقحت و نیهوت و  عون  ره  دـنزگزا  ار  وا  هک  یـششوپ  تس . بیـسآ ا  زا  نز  نتـشاد  هاگن  رود  يارب  اه  یـشیدنا  تبقاع  اـه و  ینیب  شیپ  زا 
فرطز اهدیجمت ا  نیا  هچ  دوشن . نازابـسوه  ياهدیجمت  نیـسحت و  هتفیرف  هکدـنک  تیبرت  هنوگ  نآ  ار  نزو  دـنک  ظفح  اجبان  هدافتـسا ي 

بیرف کی  www.Ghaemiyeh.comزار  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


همه زا  هتشذگ  نز . قوقحزا  يرادبناج  ناونع  اب  يراد  هیامرس  ماظن  ِرگ  هلیح  ناسانـش  هعماج  فرط  زا  هچ  دوش  زاربا  ینابایخ  ياهدرگلو 
ار دوخ  تروص  نیرتهب  هب  ناوت  یم  هداس  ششوپ  یعون  اب  هک  دراد  رارق  جوا  رد  نادنچ  دوخ  زا  تظفاحم  هزیگنا ي  هاگ  میتفگ ، هچنآ  ي 
اّما تفر ، تراـغ  هب  ناـشیاه  شـشوپ  تراـسا  هرود ي  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ماـما  ترـضح  ياـفو  اـب  هداوناـخ  درک . ظـفح 
هب اوران  هب  ار  یـسکرظن  كدنا ، هداس و  شـشوپ  نتـشادزا  سپ  تیعقوم ، نآ  رد  هدیدمتـس ، ناوناب  نآ  هک  تسا  هدرکن  اعدا  یـسکزگره 

. دنشاب هدرک  بلج  شیوخ  رکیپ 

اهراک نیرتراوشد  زا  نتفر ، هار  نتفگ و  نخس 

تسا و نارگید  اب  يو  طابترا  ِنابز  همه  وا  شـشوپو  نتفگ  نخـس  ندرک ، هاگن  نتفر ، هار  تسا . مایپ  ياراد  دشاب  لکـش  ره  هب  نز  راتفر 
رـسپ زا  دـندرکیم . همکاـحم  ریگتـسد و  یکاـپان ، مرج  هب  ار  یناوـج  رـسپ  رتـخد و  یناـمز  هک  مراد  داـی  هب  تسا . یندـشن  راـکنا  رما ، نیا 

، تبحـص نیرتمک  نودب  وا  ياه  هاگن  تفگوا : دهد ؟ یم  دعاسم  خـساپ  هانگ  داهنـشیپ  هب  رتخد  نیا  هک  يدـش  نئمطم  هنوگچ  دندیـسرپ :
زا تشادـن ، لیامت  هانگ  هب  رگا  مدرک  ساسحا  هک  نیا  زج  هن ، تفگ : داد ؟ ماجنا  یتکرح  مشچ  اب  ایآ  دندیـسرپ : تشاد ! تیاضر  زا  ناشن 
ای دوخ  تکرح  ریسم  رد  هتسویپ  هک  تسا  زومآ  هتکن  رایـسب  ناوج  نارتخد  يارب  دادیور  نیا  . 1  - 1! درک یمن  لابقتسا  یمرن  هب  نم  هاگن 

نیا رب  دـنزادنین . ورف  هابتـشا  رد  ار  نا  رگید  دوخ ، یگداس  هب  ببـس  یب  دـننک و  هجوت  دوخ  رادانعم  ياـه  يزادـنا  مشچ  هب  راـک ، طـیحم 
کیرحت ورادیب  دوخ  هب  ار  دارفا  لیامت  ّسح  دـنکیم و  هدافنتـسا  زیارغ  کیرحت  ياهرازبا  زا  یمومع  عماجم  رد  ینز  ای  رتخد  یتقو  ساسا 

یم دراو  اهنآ  رب  ار  یحور  ياه  هبرـض  یناور و  ياهراشف  نیرتدیدش  دزاس ، یم  اهر  شیوخ  هب  یبایتسد  ترـسح  رد  ار  اهنآ  دیامن و  یم 
هرابرد ي رتشیپ  هک  دریگیم  جوا  يرگید  كانتـشهد  ياه  یناماسبان  دـشاب  مهارف  ملاسان  طباور  يارب  هنیمز  برغ  نوچمه  مه  رگا  دروآ .

یگدولآ هانگ و  باکترا  هب  ای  دروآ  یمرد  ياپ  زا  ار  لاسگرزب  ناوج و  اه ، هدـقع  دـشابن ، مهارف  هنیمز  نیا  نوچ  اما  میتفگ . نخـس  اـهنآ 
دوخ هرابرد ي  نارگید  تواضق  ِنارگن  هتـسویپ  دـنزرو  یم  دـیکأت  هناـگیب  لـباقم  رد  ییارآدوخ  هب  هک  یناـنز  نیا ، رب  نوزفا  دراد . یماو 

دننکراومه و دوخرب  شجنر  نادنزرف ، تیبرت  يارب  لاس  اه  هد  اه  هداوناخ  هک  تسا  رابهودنا  رایسب  دنرب . یم  رس  هب  هغدغد  رد  دنتـسه و 
هلاس نیدنچ  ياه  تمحز  دوش و  دارفا  فارحنا  زاس  هنیمز  یعامتجا ، طیحم  نتخاس  هدولآ  اب  رسکبس ، یکرتخد  یمومع  عماجم  رد  هاگنآ 
میظع نآرق  درمش . رب  اهراک  نیرتراوشد  زا  نانز - يارب  هژیو  هب  ار - نتفر  هار  نتفگ و  نخـس  دیاب  ساسا  نیا  رب  دهد ! داب  رب  یقیاقد  هب  ار 
یمرن هب  نیمز  يور  هک  دنا  یناسک  نامحر  يادخ  ناگدـنب   1: انوه ضرالا  یلع  نومـشمی  نیذلا  نمحّرلا  دابع  و  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد 

یمن لاجنج  شیاپ  يادـص  دور . یمن  ناگدـید  رب  رابغ  درگ و  شنتفر  هار  زا  درادرب  ماگ  یمرن  هب  یمدآ  هک  یماگنه  دـنراد . یمرب  ماـگ 
اه لد  دنناشفا و  یم  مغ  یگدرسفا و  رابغ  دارفا  ناگدید  رب  نتفر ، هار  ماگنه  هب  هک  اهنآ  دزرل . یمن  یلد  دوش و  یمن  رک  یشوگو  دنیرفآ 

لماش زین  ار  نتفگ  نخـس  زرط  هک  نانز  شـشوپ  دودح  هرابرد ي  نآرق  نامحر ، يادخ  هن  دنتـسه  ناطیـش  هدنب  دـننک ، یم  دوخ  ریـسا  ار 
.1 1. ًافورعم ًالوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضختالف  ّنتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دحاک  ّنتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  دیامرف : یم  تسا ،

اوقت رگا  تسا . رت  نیگنس  امـش  تیلوئـسم  ورترب  نانآ  زا  دیتسین . نانز  زا  کی  چیه  دننامه  امـش  ربمایپ : نانز  يا  هیآ ي 63  ناقرف ، هروس 
راگزور رد  هیآ  نیا  دییوگ . نخس  ( هدیجنس  ) یکین هب  دتفا و  عمط  هب  لد  رامیب  درف  هک  دیهدن  ناشن  یمرن  نتفگ  نخـس  رد  سپ  دیا ، هشیپ 

. دنا هدرکیم  راکـشآ  ار  ناش  هرهچ  یلو  هدوب  شـشوپ  ياراد  نانز  بلغا  هک  تسا  هدـش  نایب  ینامز  هکلب  تسا  هدـشن  لزان  نانز  یگنهرب 
نخس تناتم  اب  هکدهد  یم  ناشن  نآ  دافم  تسا . ناملـسم  نز  ره  يارب  نوناق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  نارـسمه  هیآ  بطاخم 

یتروص رد  اریز  تسین . يزیچ  رتشیب  کیرحت  لماع  زج  هاگ  نآ ، نودـب  باـجح  تسا و  نز  يرادـهگندوخ  هفیظو ي  زا  یـشخب  نتفگ ،
کیرحت وا  دوجو  دشاب  رت  هدیـشوپ  هچ  ره  دشاب ، لباقم  فرط  کیرحت  شفدـه  ندرک ، تبحـص  رد  اما  دـناشوپب  بوخ  ار  دوخ  ینز  هک 

هبذاـج دـناوت  یمن  يو  كّرحم  اـبرلد و  يادـص  دنکراکـشآ ، ار  شا  هرهچ  دـشاب و  ور  تـشز  رگا  ینز  نـینچ  اریز  دوـش . یم  رت  هدـننک 
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ار هدنونـش  تسا  رداـق  یتحارب  دـناسرب  شوگ  هب  ار  شا  هبذاـجرپ  فیرظ و  يادـص  اـهنت  دـناشوپب و  ار  دوخ  یتشز  هاـگره  اـما  دـنیرفایب ،
يدارفا هدرک و  فارتعا  ادص  هبذاج  هب  دارفا  رتشیب  لاسگرزب  ناوج و  دـص  کی  زا  بناجنیا  یجنـس  رظن  هیاپ  رب  دزاس . راتفرگو  بوذـجم 

، رظن دروـم  هـیآ  دـنا . هدـنادرگور  وا  زا  اـی  هدرک  باـختنا  ییوشاـنز  یگدـنز  يارب  ار  یـسک  ادـص ، ریثأـت  زا  اـهنت  هکدـنا  هدرکراـهظا  زین 
ياه لد  یکاپ  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  تسین ! یـشوپدوخ  دنمزاین  نادنچ  دشاب  لدکاپ  یـسکرگا  دـنیوگیم : هک  تسا  ههبـش  نیا  يوگخـساپ 

، هدوب كاپ  تبلق  یشاب و  یهلا  هدیزگرب  ربمایپ  رـسمه  رگا  هک  تسا  هدومرف  شرافـس  نینچ  اهنآدب  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نارـسمه 
راتفر يا  هنوگ  هب  نتفگ  نخس  رد  تسا  مزال  مه  زاب  یشاب ، هتشادن  هیآ ي 32 . بازحا ، هروس  . 1 ار --  اهرظن  بلج  يزیگنا و  هنتف  دصق 
رامیب ياه  لد  دـینکن  تاعارم  ار  نتفگ  نخـس  حیحـص  بادآ  هک  هاگنآ  دـشاب  كاپ  دـنچ  ره  امـش  ياه  لد  دـنک . هجوت  بلج  هک  ینکن 

زرط یتقو  سکع ، هب  هک  نانچ  دننیرفآ . یم  رطخ  ناشدوخ  ای  امـش  يارب  نانآ  هاگنآ  دنکیم و  بارطـضا  راچد  ار  امـش  راتفگ  ِناگدـنوش 
دارفا روضح  رد  ساسا  نیا  رب  دزاس . یم  رود  وا  زا  ار  هسوسو  ره  ددرگیم و  عطق  هدنونـش  رد  لیامت  عمط و  هشیر  دـشاب  هبذاج  یب  نخس ،

رثا رد  هک  يدارفا  ًایناث : درادن . ربخ  یناطیش  ياه  هسوسو  يرگید و  ِداهن  زا  یـسک  ًالوا : هک  نآ  هچ  درک . يراگنا  لهـس  دیابن  زین  نامیا  اب 
يارب یهاـگ  هکلب  تسین  رطخ  عـفد  يارب  لـماک  شـشوپ  هشیمه  ًاـثلاث : دنتـسین . مک  دـنا  هدـش  راـتفرگ  بادرگ ، نـیا  رد  يراـگنا ، لـهس 
شزغل ای  فارحنا  هب  هکاهنآ  ًاعبار : تسین  ناـما  رد  نآ  زا  ناـموصعم  زج  سک  چـیه  هک  تسا  یلاـمتحا  ياـه  هسوسو  عوقو  زا  يریگـشیپ 
یندینش دن . هدش ا  شزغل  رورغ و  راچد  دوخ ، هب  دامتعا  يدایز  زا  هک  ینالدکاپ  هچ  دنا . هدوب  لدکاپان  ًامتح  تسین  مولعم  دنا  هدش  راچد 

اهنآ دـننکیم . دادـملق  هناگیب  اب  سامت  هب  اهنآ  لیامت  تمالع  ار  راتفگو  راتفر  شـشوپ و  زرط  رد  ناوناـب  يراـگنا  لهـس  نادرم ، هک  تسا 
هب نینچ  هک  تسا  یفطاع  یناور و  زاین  ببـس  هب  يو  دـننکیم  روصت  دـننیبب  شـشوپ  مکو  دروخرب  شوخ  ورـشوخ و  ار  ییوناـب  هک  نیمه 

ار هرجنپ  یمک  ًافطل  اقآ ، دیوگب : هتسشن  نیشام  هرجنپ  رانکرد  هک  یناوج  رـسپ  هب  سوبوتا  رد  يرتخد  هک  نیمه  دنکیم . دروخرب  تمیالم 
نینچ ًالومعم  هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  حرطم  یتسود  يرارقرب  هناهب  هب  ار  اضاقت  نیا  وا  هک  دنک  یم  روصت  گنرد  یب  كرـسپ  دینکزاب ،
لابند هب  ار  رسمه - صوصخب  نارگید - ینامگدب  بابـسا  هناگیب ، اب  نز  يدروخرب  شوخ  نیرتمک  هک  هدش  هدید  رایـسب  یفرط  زا  تسین .

یگقالع یب  تلع  هب  دیاش  میالم  ِراتفر  نیا  دنک  یم  نامگ  يو  هچ  تسا . هداد  شهاک  ار  شنز  هب  درم  هقالع  رهم و  مک ، تسد  ای  هتـشاد 
بتارم دـنناوتن  اـهنآ  هک  دوش  یم  ببـس  دوخ  يادـص  گـنهآ  اـب  دارفا  سنُا  هک : نآ  شخب  نیا  یناـیاپ  عوـضوم  دـشاب . شرهوـش  هب  نز 

هک نآ  لاح  تسا ، يداع  رایـسب  ناشیادـص  گنهآ  ای  هرهچ  دوخ  لایخ  هب  هک  يدارفا  هچ  دـنبایرد . نارگید  رب  ار  ادـص  نآ  يراذـگریثأت 
. تسا باّذجرایسب  هناگیب  يارب 

1( مسیخوزام  ) یبلطرازآ یسنج و  نونج 

یـسنج تالیامت  ياـضرا  زا  ّتیمورحم  تسا  هتخاـس  راـچد  ناـیاپ  یب  جـنر  هب  ار  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  دـنم  هرهب  ناـمدرم  هچنآ  هزورما 
زا هدیـشک  جنر  ِنادرم  نانز و  اکیرمآ  نپاژ و  اپورا ، رد  کنیا  تسا . هدرک  ناش  هدنامرد  هک  تسا  دح  زا  شیب  يرادرب  هرهب  هکلب  تسین ،

، هدــنهد رازآ  ياـه  شور  اـب  اـت  دــنهاوخ  یم  هژیو  يزکارم  زا  یغلاـبم ، تـخادرپ  اـب  هزیرغ ، نتخاـس  شوماـخ  يارب  یــسنج ، » نوـنج  »
نویلیم شـش  اکیرما  رد  اهنت  هک  تسین  بّجعت  دـناشن . ورف  ار  ناـشتالیامت  راـب ، تنوشخراـتفر  هک  دـنراودیما  اـهنآ   2. دنزاس ناشدنسرخ 

چیه اه  هدـیدپ  نیا  يارب  فلتخم  تانیاعم  شیامزآ و  زا  سپ  ناکـشزپ  دوش . یم  تفاـی  ناوارف  یـشُکدوخ  دراوم  زین  دراد . دوجو  هناوید 
اب هک  دراد  دوجو  صاخـشا  رد  یحور  ياه  یگدرزآ  یناور و  ياه  یتحاران  هلـسلس  کی  هکدـننک  یم  مالعا  دـنا و  هتفاین  یمـسج  تلع 

نـیرت و مـهم  ياـضرا  زا  اریز  دـناد ، یم  يدـیما  اـن  یماـکان و  یگدرـسفا ، راـتفرگ  ار  نتـشیوخ  هراوـمه  راـمیب  دوـش . یمن  ناـمرد  وراد ،
، --- لــماک يدازآ  نودــب  درک  یم  اــعّدا  دــیورف  هــچنآ  ینعی  تــسا . مورحم  دوــخ  یحور  یمـــسج و  زاــین  هزیرغ و  نیرتدـــیدش 

دنا هتـشاد  راهظا  راک  نیدـب  ار  دوخ  لیامت  هک  میدروخرب  يدراوم  هب  ییاـکیرمآ  ناـنز  زا  یهاوخ  رظن  نمـض  اـم  . Masochism 2.1
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، درف کیاب  ترـشاعم  یپ  رد  درم  نیا ، زا  شیپ  تسا . هدـش  زاـس  نارحب  دـح ، زا  شیب  ِيدازآ  ناـمه  ببـس  هب  نونکا  تسا ، زاـس  لکـشم 
دنتـشادنپ یم  اهنآ  تسخن  دیامن ! یم  دنمدرد  دـنمزاین و  نانچمه  ددـعتم  طباور  ِنتـشاد  اب  لاح  اّما  درک ، یم  شمارآ  تیاضر و  ساسحا 

ياه نت  شیامن  اب  ناـنز  داد . ناـشن  يرگید  زیچ  ّتیعقاو  یلو  دوش ، یم  لیدـبت  شم  ارآ  هب  ییوشاـنز  طـباور  ینوزفاـب  یمارآاـن  نیا  هک 
مَد رد  ار  همه  هکدنزاسب  ییالویه  هداس  يرما  زا  دننک و  لداعتمان  نونُج  زرم  ات  ار  نادرم  ِیناور  تمالس  ات  دندرک  مزج  ار  مزع  هدیشوپان ،

اهدور هلئـسم  مییوگب  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسا  هدش  ّلح  باجح ، عفر  اب  یـسنج  یلیاسم  رگید  ياهروشکرد  دنیوگیم  هک  نیا  . » دعلب یم 
یکی اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  ّلـح و  هار  اـب  اهدادعتـسا ، نتفر  زره  دوشب . قـالتاب  دورب و  زره  دـنراذگ  یم  هدـش . لـح  رگید  ياـهروشکرد 

رد درم  نز و  دروخرب  یـسنج و  لیاسم  مییوگیم  هک  نیا  تشاذگ . قرف  دیاب  ناسنا  ياهدادعتـسا  نتفر  رده  ندـش و  ّلح  نیب  هک  تسین ،
ياهدادعتـسا نیا  هک  نآ  ای  تسا ؟  هدیـسر  دوخ  دشر  هب  یناسنا  ياهدادعتـسا  هک  تسانعم  نادب  ایآ  هدش ، لح  دـئوس  دـننام  ییاهروشک 

ياه يروئت  دیورف و  ِزت  ِیگدنامرد   1 »؟ تسا هتفر  رده  هب  دُعب  کی  رد  هدش و  سبح  دعب  کی  رد  دـیامیپب  ار  هار  همه ي  دـیاب  هک  میظع 
هچروم ِیگدنز  رد  يدامتم  ِنایلاس  نم  دنک : رظن  راهظا  نینچ  مارآ  ان  عاضوا  نیا  هدـهاشم ي  اب  گنیلرتم * سیروم  هک  دـش  ببـس  لسار 

یم لثم  دـیلوت  هب  صوصخم  لصف  رد  مه  نآ  راب - نیدـنچ  طقف  لاس  رد  اـه  هناـیروم  مدـید  مدرک . قیقحت  هناـیروم  لـسع و  روبنز  اـه و 
زا ییاهر  يارب  دیاب  مه  اه  ناسنا  ام  نیاربانب  دنتـسه . یگدنز  روما  رد  ّتیدج  ّتیلاعف و  لوغـشم  هناتخـس  رـس  ماّیا ، هّیقب ي  رد  دـنزادرپ و 
ام راک  میربب . نیب  زا  ار  یلـسانت  لایما  مینک و  کشخ  دوخ  رد  ار  قشع  هشیر ي  میا - هدـش  نآ  راتفرگ  برغ  رد  ًالعف  هک  یـسنج - نارحب 

چیه نانیا  گنیلرتم . مه  دـنتفر و  ههاریب  هب  لسار  دـیورف و  مه  فّسأت ، اب   1. تسین ام  ِيور  شیپ  یهار  نیا  زج  هک  هدیـسر  ییاج  هب  ًـالعف 
ییوج و هرهب  هلیـسو  كدوکرازه  دصیـس  لاس ، کی  تّدـم  رد  ناملآ ، رد  درم ، نز و  يایند  يزیمآ  مهرد  زا  سپ  دنتخانـشنار . نز  کی 

هدولآ یتخب  هریت  نینچ  هب  دـندوب ، هتفاـین  تسد  سنجمه  ریغ  دارفا  هب  نوچ  نارگزواـجت  اـیآ  یتسار ، دـنتفرگرارق . اوراـن  ياـه  ترـشاعم 
سیروم  *. تخانـش هویم ي  باـجحزا ، ساـبتقا  . 1 دـنداتفا ---- ! ورف  فارحنا  هـب  نـینچ  ینتفاـین  ناـیاپ  دازآ و  ینارــسوه  زا  اـی  دـندش 

تسیب دودح  تخادرپ و  یگدنسیون  هب  سیراپ  رد  اه  لاس  .( 1942-1862  ) یکیژلب فوسلیف   ( Mourice Maeterlink  ) گنیلرتم
. تشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  زاتمم  رثا 

ملاس یعامتجا  طیحم  يوزرآ  رد 

نآ زا  دـعب  تسا . غولب  لیاوا  رد  ناناوج  جاودزا  مدـق ، نیتسخن  تفای ؟ تسد  ملاس  یعاـمتجا  طـیحم  هب  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ ؟ هراـچ 
نکممان نانز  تیبرت  نودـب  زین  نیا  دناکـشخ . هشیر  زا  ار  نآ  ياـه  هنیمز  تسج و  يرود  نادرم  کـیرحت  جـییهت و  لـماوع  همه  زا  دـیاب 

کلذ مهجورف  اوظفحیو  مهراصبا  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لـق  دـهد : یم  زردـنا  نینچ  فرژ  یماـیپ  اـب  ار  ناـنز  نادرم و  هورگ  نآرق  تسا .
راب دنب و  یب  دوخ  طباور  رد   ) دـنهن و ورف  مرحمان ) ره  زا   ) ار دوخ  ناگدـید  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب   2 نوعنـصی امب  ریبخ  هللا  ّنا  مهل  یکزا 
رتهب نادرم  يارب  ور  نآ  زا  هویش  نیا  تسا . هاگآ  دننک  یم  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا  رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هک  دنزرو ، ینمادکاپ  دنشابن )

یگدنز و تّذل  زا  تیمورحم  یـسنج و  نونج  يارب  یببـس  يدیلپ و  ره  ماجنا  لماع  هطباض ، نیا  هب  یهجوت  یب  هک  تسا  روآ  یگزیکاپ  و 
لق و  ناوناب ! امش  اّما  هیآ 30 . رون ، هروس ي  . 2 هنایروم .) شخب   ) گرزب يایند  کچوک و  راکفا  .1 تسا ----- . رگید  موش  ياهدمایپ 

يارب دـیزاس و  مراحم ) دزن   ) هناخ طـیحم  هژیو  ار  دوخ  ياـه  ییاـبرلد  ناوناـب ، يا   1 ... اهنم و رهظ  ام  ّالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  تاـنمؤملل ... 
... . دینکن ییامن  دوخ  ناگناگیب 

 ! ماگ هب  ماگ  اه ... گنرین 

هاگره هک  دنتخاس  راودیما  نادرم ، يایند  اب  يربارب  يدازآ و  هب  ندیسر  عمط  هب  ار  نانآ  اهزور  نیتسخن  رد  نانز ! گرزب  بیرف  زا  فسأت 
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كدـنا كدـنا  نآزا ، سپ  رت ! صیرحان  ناشرادـید  هب  نادرم  مه  دـنرتدازآ و  دوخ  مه  دـنزاس  هنهرب  ار  دوخ  يور  رـس و  زا  یکدـنا  اهنت 
ياضعا هک  دندوب  دنم  هقالع  ناگدـننیب ، دـیدرگن . هتـساک  دارفا  ناگدـید  ِمجاهت  زا  اّما  دـش ، هتـشاذگرانک  دـنلب  ياه  نماد  اه و  شوپرس 

ایلاتیا و سیئوس و  رد  مک  مکو  دنتفریذپ  زین  نانز  دنامب . رود  صرح  سوه و  زا  ناشناگدید  لد و  دـیاش  ات  دـننیبب  هدیـشوپان  زین  ار  رگید 
عماوج راوخ ، ناهج  هاوخ و  نوزف  ناراد  هیامرـس  لاح  نیا  اب  دـندرکزاغآ . دـم  تفر و آ  اه  نابایخ  رد  شـشوپ  نیرتمک  اب  ناـنز  سیلگنا 
شتآ دنهنن ، رانکزین  ار  ششوپ  نیا  نانز  رگا  هک  دندومن  او  نانچ  هرود  نآ  نامدرمان  دنتخاس . نز  زا  دیدج  يریوصت  قاتشم  ار  هتسراوان 
رـصع نآ  هدروخ ي  بیرف  ِنانز  اـیوگ   2. تسا دـیدهت  دروم  نانز  ّتینما  ناـنچمه  ددرگ و  یمن  هتـساک  نادرم  هورگ  تـالیامت  صرح و 

هیآ نامه ، یخرب ا . رد  هک  دیـشکن  یلوط  دننک . يراکادـف  ناج  ياپ  ات  نادرم  اب  يربارب  يدازآ و  هب  لین  يارب  هکدـندوب  هدروخ  دـنگوس 
ششوک هب  ناهج ، رد  نز  يامیس  ر 0 ك : اهروشک ، رگید  ایلارتسا و  نپاژ ، اکیرما ، نانز  عضو  نوماریپ  رامآ  نیرتدـیدج  هرابرد  . 2 . 31

نوریب هناخ  زا  دیرخ  يارب  ششوپ  چیه  نودب  نانز  اکیرما  اپورا و  ياهرهـش  . 1377، نارهت نوتیز ، گرب  رـشن  نانز  تکراشم  روما  زکرم 
شدرگ سابل  اب  نآ  رد  دناوت  یمن  زور  هنابـش  کی  زا  شیب  سک  چـیه  هک  دراد  دوجو  یکرهـش  ناتـسا  ره  رد  اکیرمآ  رد  کنیا  دـندمآ .

اب یـشحو  غاب  دـنا . هدیـشوپان  همه  سیلپ  راد و  لته  راد و  هزاغم  اجنآ  رد  درادـن . یعنام  شـشوپ  نودـب  هزور  هدراهچ  تماقا  یلو  دـنک ،
ناـشناج زا  يدراوم  رد  یتـح  ّتیناـسنا و  قـالخا ، ناـمیا ، زا  یهاو ، يا  هدـعو  ِیپ  رد  ناـنز  لاـح ، ره  هب   1. اپود تاـناویح  عاونا  روضح 

هب اهنآ  دوبن . تشگزاب  هار  دیـسر . لتق  هب  مجاهت و ... کی  ِیپرد  هنهرب  همین  ینز  دندناوخ : یم  دـیارج  رد  زور  ره  سپ ، نآ  زا  دنتـشذگ .
دنم هرهب  رتهب  زیچ  همه  زا  رتشیب ، تاناکما  هب  دوخ  یباـیتسد  نادرم و  ِندرک  مارآ  يارب  یگدیـشوپ  زا  زیهرپ  اـب  دنتـساوخ  یم  دوخ  رادـنپ 

هک نآ  مالّـسلا :) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هدومرف ي  هب  هچ  دنتـشگ . مورحم  زین  نیـشیپ  تاناکما  نامه  زا  زور  هب  زور  یلو  دنوش ،
تسا هتـشاد  ساره  هچنآ  رد  دهد و  یم  تسد  زا  رتشیب  هتـشاد  دیما  نادب  هچنآ  مد  ره  دبای ، تسد  یفده  هب  ادخ  ینامرفان  هار  زا  دهاوخب 

نانیمطا هدینـش و  دارفا  زا  هطـساو  نودـب  . تسین اه  باتک  هتـشون  زا  هتفرگرب  هراب  نیا  رد  ام  بلاـطم  ا .  ------ 2. دـتلغ یم  ورف  رت  عیرس 
ج 2 ص 373) یفاکلا ، . ) رذحی ام  ءییجمل  عرساو  وجری  امل  توفا  ناک  یلاعت  هللا  ۀیصعیب  ًارما  لواح  نم   2 تسا . هدش  لصاح 

نادرم ندروآرد  تراسا  هب  نانز و  یسیطانغم  باوخ  موس : لصف 

هراشا

اهنت ناوت  یمن  تلع  نیمه  هب  دتفا . یم  تراسا  هب  ناسکی  باجح  یب  باجح و  اب  دیدرگن ! مولعم  اهرایعم  دشابن و  نشور  هار  هک  یماگنه 
هک دوب  راودیما  ناوت  یمن  تسا  رت  مهارف  هورگ  نیا  نایم  رد  تراسا  نیا  هنیمز  دـنچ  ره  تخانـش . دـم  ریـسا  ار  ناباجح  مکو  ناباجح  یب 

. دباین هار  هدیدپ  نیا  هاگ  چیه  باجحاب  هورگ  رد 

هناخراک مادختسا  هب  هناخ  تسایر  زا 

ات دندیـشوکوا  يرهاظ  ياه  شزرا  رب  ناوارف  غیلبت  دیکأت و  يو و  مادنا  نییزت  اب  نز ، تخانـش  زا  سپ  هیامرـس  نابحاص  ناراد و  هناخراک 
رد دـنیوج . هرهب  دوخ  ياه  هیامرـس  ندرکرتشیب  يارب  نز  ییادـخ  تاناکما  تبهوم و  زا  دوش و  شومارف  نز  ینامـسآ  ياه  شزرا  رگید 

نیرتدنمتردق نز  هک  دنتـشاد  هجوت  بوخ  اهنآ  دوش ، یم  هدش و  دای  درم  ِراکتمدخ  فیعـض و  يرـصنع  نز  يا ، هدع  رادـنپ  هب  هک  یلاح 
درم زا  بتارم  هب  نارگید ، رب  ریثأت  ذوفن و  تردـق  یفطاع و  رظن  زا  یلو  تسین  ْدرم  زا  رت  يوق  یمـسج  ناوت  رظن  زا  هک  تسادـخ  هدـیرفآ 
اهنآ درکرامثتسا . هار  نیمه  زا  ار  وا  درب  یپ  نز  دوجو  ياه  هبنج  نیدب  يراد  هیامرس  ماظن  ِیتعنص  یـسانش  ناور  نوچ  تسا . رت  تیافکاب 

شروش و دوش و  یم  عناق  مکدزم  هب  مادختـسا ، زا  سپ  تسا ، درم  زا  رتمک  نز  یمـسج  ناوت  ضارتعا و  تردـق  نوچ  هک  دـندوب  نئمطم 
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يرتشیب هزیگنا ي  يداصتقا  زاین  تلع  هب  هک  یناـنز  مه  نآ  ؛1  دنتفرگ تمدـخ  هب  رتمک  قوقح  اب  ار  نانز  ور ، نیا  زا  دـنک . یمن  باصتعا 
یم لقن  نینچ  گرزب  راد  هناخراک  کـی  زا  ار  هدـیدپ  نیا  شباـتکرد  مسینومک ، بتکم  حاّرط  راذـگناینب و  سکراـم   2. دنتشادراک يارب 

. رادرهوش نانز  اهنت  هتبلا  منک . یم  مادختسا  ار  نانز  طقف  ما ، یگدنفاب  هناخراک ي  يارب  نم  دیوگ : یم  تسا  راد  هناخراک   E ياقآ دنک :
زاین هناـخ ، نوریب  راـک  هب  ناـنز ، هتـسد  نیا  اریز  تسا . هتـسباو  وا  هب  هناـخ  شاـعمو  داـصتقا  هک  ار  ینز  هکلب  ار ، يرادرهوش  ِنزره  هن  اـّما 

يرتشیب دمآرد  دـنناوتب  ات  دـنریگ  راک  هب  هناخراک  رد  ار  دوخ  ياهورین  ناکما  دـح  ات  دـنروبجم  روظنم  نیمه  هب  . دـنراد يرتشیب  يداصتقا 
عفن هب  نیا  دنراد و  يرتشیب  فطاوع  رهوش ، دنزرف و  نتشاد  ببس  هب  نانآ  هوالع  هب  دنروآ  تسد  هب  یگدنز  يرورـض  لیاسو  نیمأت  يارب 

هناخراک رد  هداوناخ  ياه  يدنمزاین  نیمأت  دوخ و  نادنزرف  ِمکـش  ِندرکریـس  يارب  ات  دـنک  یم  ناشراداو  یناسنا  يوخ  نیمه  اریز  تسام 
ات دندرپس ، يو  هب  ار  گرزب  ياه  هاگـشورف  زکارم و  تیلوئـسم  تسا  راذگریثأت  باّذـج و  درم ، زا  شیب  نز  نوچ   3. دننک يرتشیب  شالت 
زا مه  نز  هب  ندرپس  تیلوئسم  اب  دنک . بسک  هیامرس  نابحاص  يارب  يرت  نوزفا  دمآرد  دشاب و  رت  قفوم  سنج  شورف  يرتشم و  بلج  رد 

تـسد رد  شیپ  زا  شیب  ار  نادرم  راـهم  زین  دـنداد و  يرتشیب  یمرگو  قنور  راـک  طـیحم  هب  مه  دـندش و  دـنم  هرهب  وا  يدوجو  صیاـصخ 
کی قوقح  مجنپ ) هس  تقو 5/3( مامت  لغاش  نز  کی  هنالاس  قوقح  اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایارد  لاس 1973 م . رد  .1  ----- 4. دنتفرگ

یتفایرد قوقح  نانز 4/47 % شخب  رد  نانز  یتفایرد  قوقح  طـسوتم  لاس 1972 م . رد  نپاژ  رد  تسا . هدوب  طیارـش  نامه  اب  لـغاش  درم 
هک نیا  اب  اما  دنهد ، یم  لیکشت  ار  ایند  یمـسر  راک  يورین  موس  کی  ناهج و  غلاب  تیعمج  نانز 50 % تسا . هدوب  شخب  نامه  رد  نادرم 

ییاراد دـصرد  کی  زا  رتمک  دـنراد و  یم  تفایرد  ار  ناهج  دـمآرد  مهد  کی  اهنت  تساهنآ ، شود  رب  راک  تاـعاس  موس  ود  هب  کـیدزن 
تاذل 2.ر.ك : ص 37 .) فافع ، میرح  لقن  هب  هرامش 153 ، ، وکسنوی مایپ  هلجم ي  13/5/65 و  زور - نز  دراد (. ّقلعت  نانآ  هب  ناهج  ياه 

دنرو ییاـهر ، يوجتــسج  رد  نز  ر.ك : . 4 ص 374 . ج1 ، یـسراف ، همجرت ي  لاتیپاک ،) ) هیامرـس .3 مهن . لـصف  تنارود ، لـیو  هفـسلف ،
نودب یملیف  چیه  دوبن و  ریاد  دنمراک  نز  دنچ  دوجو  نودب  يا  هرادا  چیه  هتفر  هتفر  روپراصع . هدـیرف  یجیهال ، الهـش  همجرت ي  نسنوت ،
ماجنا ییوجدوس  روظنم  هب  همه  هکلب  نانز ، تردـق  ندـنامن  لطعم  يارب  یهاوخریخ  زا  هن  همه  نیا  و  دـش . یمن  هداد  شیامن  هتخاس و  وا 

، نانآ يورین  ندنامن  لطعم  روظنم  هب  نانز  لاغتـشا   » ِراعـش دنراکیب ، رـسپ ، ناوج  ناوجون و  نویلیم  نیدنچ  هک  يروشکرد  اریز  تفرگیم .
یم هتفریذـپ  یناوناب  طقف  اه  هبحاصم  نیا  رد  هک  نآ  تفگـش  دـش و  عورـش  ناوناب  اب  هبحاصم  هاتوک  ینامز  رد  تسین . يزیچ  گنرین  زج 

هرادا تیریدم و  لوصا  تّدم ، هاتوک  شزومآ  کی  زا  سپ  نانآ  دنـشاب . دروخرب  شوخ  نابرهم و  بدا ، اب  مادـنا ، شوخ  ابیز ، هک  دـندش 
بلج الاک و  شورف  نازیم  هب  یگتسب  زین  ناشیا  هناهام  قوقح  دندش . یم  لوغشم  راک  هب  دنتفرگ و  یم  ارف  ار  هاگشورف هـا  زکارم و  ندرک 

رما نیمه  هاگ  دوب . ناگدننک  هعجارم  بلج  يارب  ییابرلد  هبذاج و  داجیا  هاگشورف  ای  راک  لحم  رد  نانیا  هفیظو  نیرت  مهم  تشاد . يرتشم 
رطاخ هب  هن  نایرتشم  هک  دوب  يا  هلیـسو  نز  تقیقح  رد  دننک . دیرخ  ربارب  اه  هد  سنج ، یکدنا  دیرخ  ياج  هب  نایرتشم  هک  دـش  یم  ببس 

سَوَهواو ـــ ه ه ـــــ تسارآ تسا  ییارس  تقیقح  يدعس : هتفگ ي  هب  دننکور . سنج  دیرخ  هب  سوه  يوریپ  ببـس  هب  هکلب  هنالقاع ، ياهزاین 
ابرلد و ییامیـس  اب  هتـسویپ  هک  دنتـشاد  هفیظو  هدنـشورف  نانز  درم  تسانیب  هچرگرظندنیبن  درگ  تساخرب  هکاجره  هک  ینیبن  هتـساخربدرگ 
اج هب  اج  الاکدننام  تقیقحرد  ینعی  دـنور . رگید  یهاگـشورف  هب  تّدـم  دـنچ  ره  دـنوش و  رـضاح  هاگـشورف  رد  ون  سابلو  ّبترم  ياهوم 
ای دشاب  گس  هبرگ و  ياذـغ  الاک  نآ  هاوخ  دوب - نآ  فّرعم  نز ، کی  هک  نیا  رگم  دیـسر  یمن  شورف  هب  ییالاک  چـیه  هتفر  هتفر  دـنوش .

لماع هنایوجدوس ، حرط  نیا  تفرشیپ  عنام  اهنت  ار . نادرم  سابل  هچ  دشورفب و  ار  نانز  شیارآ  داوم  وا  هچ  ییوشتـسد ، هدننکزیمت  هّدام ي 
هک یلماع  دوبن . يزیچ  ( باجح  ) مادنا بسانم  ششوپ  زج  نآ  تخاس و  یم  زیامتم  نادرم  زا  ار  نانز  يایند  هک  دوب  یگنهرف  هدنرادزاب ي 

نایم زا  ار  عنام  نیا  دنتـسناوت  یم  اهنآ  رگا  دزاس . یم  دیما  ان  وا  زا  ار  نارـسوه  دارفا  دراد و  یمزاب  هناگیب  روضح  رد  يرگ  هولج  زا  ار  نز 
هب اهنت  باجح  هک  دندرک  یم  تباث  ام  هب  هناکریز  هناهاوخ و  ریخ  يا  هویـش  هب  دیاب  ادتبا  رد  دندش . یم  لیان  دوخ  روظنم  همه  هب  دـنرادرب 

شـشوپ ناوت  یم  هک  نانچ  دـنک . ظفح  رتهب  دارفا  هیقب  زا  ار  دوخ  شـشوپ ، نیا  نودـب  ینز  دوش  یم  تسین . یتنـس  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ 
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نآ هزیگنا  نوچ  یلو  دوـبن ، هدیجنـسن  يا  هتفگ  نآ - حرط  هزیگنا ي  نتفرگرظن  رد  نودـب  نخـس - نیا   1. دوب باـجح  مکو  تشاد  یتّنس 
. تشادن يدرواهر  يو  يارب  یهابت  زج  دوب  نز  قوقح  ندرک  لامیاپ 

رتهب ششوپ  ِینکفا  رود  زا  سپ 

: ... هک نیا  نآ  دـنداد و  شزومآ  یقرـش  یبرغ و  نز  هب  نخـس  کـی  اـهنت  یملع  ياـهوگتفگو  اـه  هرگنک  شـشوپ  رد  برغ  ناراوخمدآ 
نیا نتـشاذگرانک  اب  هک  يدارفا  هچ  تسا . تمحز  هیام  وت  ياه  تیلاعف  يارب   ( قرـش نانز  رداـچ  دـننام   ) یتنـس شـشوپ  يزورما ! يوناـب 
هماج نامه  اب  دیشاب . هنهرب  تسین  مزال  زگره  دنک ! یمارتحا  یب  اهنآ  هب  یسک  هک  نآ  یب  دنهن ، مدق  يدیدج  يایند  هب  دنتـسناوت  شـشوپ 

بـسانت تسین . مهم  دیدج - دُم  اب  ای  دشاب  يداع  هداس و  ناتـسابل - يامن  گنر و  دـییآ . نوریب  تسه - هکروط  ره  شـشوپ -  نیا  ِریز  ي 
نیا دنک . یمن  دیدهت  ار  امش  يرطخ  دیبای  روضح  نادرم  شوداشود  اج  همه  رد  تماهـش  اب  نیتم و  هک  هاگنآ  درادن . یتّیمها  زین  اه  سابل 
دید نز ا ز  ر.ك : هراب : نیا  رد  .1 زا ---------------------  ار  برغ  نانز  دشاب  هتشادرب  رد  یلالدتـسا  هک  نآ  یب  بیرفرپ  ِحرط 

بلـس نانآ  زا  ار  رتهب  ياه  شـشوپ  تخاـسرود و  شیوخ  ّتیوه  . 27 ص 21 - يراختفا ، یلعدـمحا  ناهج ، ناگرزب  نایدا و  ، اهتلم هاـگ 
هیقب ندـب و  هکدندیـشوپ  یم  يا  هماج  دوخ  ياه  سابل  يور  بلغا  دنتـشادن  رداـچ  لکـش  هب  يا  هماـج  نیا ، زا  شیپ  مه  رگا  اـهنآ  درک .

تشاد هژیو  يا  هقباس  تلزنم و  رداچ  دننام  ییاه  ششوپ  اجنآ  رد  یمالسا !...  عماوج  رد  هژیو  هب  قرـش و  رد  اّما  دناشوپ . یم  ار  اه  سابل 
ياه ششوپ  اب  هکدرک  مهارف  يا  هنیمز  یمالـسا  عماوج  هب  یبرغ  ياهالاک  موجه  ماّیا  نآ  رد  دوبن . نکمم  یناسآ  هب  نآ  نتـشاذگرانک  و 

همزمز ي هتفر  هتفر  تشاد ، تافانم  رداچ  اب  هک  دیبلط  یم  ار  یـششوپ  سانجا ، اه و  گنر  عّونت  تشادن . یگنهامه  نادـنچ  یتّنـس  یّلم و 
راک و ماجرف  زا  عالّطا  یب  یهورگو  هناضرغم  یخرب  دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  هراب  نیا  رد  نارظن  بحاص  تفرگ و  جوا  رداچ  ندـنکفارود 

يا هماج  ره  اب  دناوت  یم  نز  رگید . زیچ  ای  دشاب  رداچ  اب  هاوخ  تسا ، مادنا  یگدیشوپ  تسا  مهم  هچنآ  هک  دندرکراهظا  نانمشد ، فادها 
يرگید زا  سپ  یکی  هار  عناوم  دشاب . نایامن  وا  رکیپ  ياه  یگتـسجرب  دـیابن  هک  نیا  زج  دـیآ ! نوریب  دـناشوپب  نامرحمان  زا  ار  شندـب  هک 

اّما دندرمـش . کبـس  ار  شیوخ  یندیـشوپ  نیرتدنمجرا  دنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  هاگیاپ  يّدح  ات  زین  ارگمالـسا  ناوناب  دش و  هتـشادرب 
نآ ياه  بیـسآ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  یتشگزاب  هار  یگداس  هب  رگید  هک  دـنا  هدـش  یگنرین  راچد  دـنتفایرد  ناگمه  هک  دیـشکن  یلوط 

یلکـشم نیرت  هدیچیپ  دنـشوپ ، یم  ناشیاه  سابل  رگید  رب  ناوناب  ًالومعم  هک  نییور ، ياه  شـشوپ  نتـسناد  جرا  یب  زا  سپ  درادن . دوجو 
هداس رگا  یبهذم - ناوناب  هماج  نیا ، زا  شیپ  دوب . دم » هدیدپ ي« دـندش  ور  هب  ور  نآ  اب  هزات  ياه  سابل  هب  ندرکور  اب  یبهذـم  ناوناب  هک 

اب ندـمآ  نوریب  نییور ، شـشوپ  نآ  ینکفا  رود  اب  اّما  دوبن . نیرفآ  لکـشم  دوب  هتفرگارف  ار  نآ  نوماریپ  یـششوپ  نوچ  اـبیز - ریغ  اـی  دوب 
تخود و رگا  دوب و  ناهنپ  تشاد  یسنج  امن و  ره  سابل  نآ  رخـسمت . هیام  یهاگ  هکلب  دوب و  بسانمان  رایـسب  نیـشیپ  هداس ي  ياه  سابل 
زا اه  سابل  بسانت  نتفرگرظن  رد  تسا  نایامن  زیچ  همه  نوچ  کنیا  اّما  درکیمن ، داجیا  يراوشد  تشادن  یبسانت  مه  اب  نآ  گنر  لکش و 
زا شیپ  دشاب . امن  شوخ  بوخ و  تخود  اب  ابیز ، ناکما  ّدح  ات  هکدیشوپ  یسابل  دیاب  راچان  هب  تسا . يرورـض  يرما  لدم ، تخود و  رظن 

دیاب لاح  اّما  دش . یمن  عالطا  اب  نز  يداصتقا  تیعقومزا  یـسک  ًالومعم  هناخ  نوریب  رد  اه - سابل  يور  شـشوپ  ندنکفا  رود  زا  لبق  نیا -
یمن هتسخ  سابل  نابز  دسیون : یم  هتـسجرب  رگ  شهوژپ  کی  دیـشوپ . سابل  زور  دم  هب  دنـسپ و  مدرم  يزرط  هب  هناخ  زا  نتفر  نوریب  يارب 

قالخا و اب  طبترم  شگنر  و  ... ماقم و لغـش و  فّرعم  شلکـش  تسا و  هدنـشوپ  لاس  نس و  يایوگ  شا  هزادنا  دنراد . نابز  اه  سابل  دوش .
صخاش نآ  یبترمان  بترم و  ندوب و  نیکرچ  یگزیکاـپ و  و  يداـصتقا ، یلاـمتحا  ياـه  هینب  هدـننک  نییعت  نازیم  شـسنج  فرط و  راـتفر 

همه زا  رتزارد  ینابز  هک  ترهش  سابل  همه  زا  رتدب  و  تسا ... سابل  هب  نداد  لاح  هدنشوپ و  نتفرگ  تسژ  رت  مهم  همه  زا  اه و  تیـصخش 
افتکا تسا  یتفـص  ادـگ  ای  ماقم  بح  هک  يو  ینطاب  بلاغ  تفـص  کی  هدنـشوپ و  رهاظ  لـیماف و  ماـن  ماـن و  یفرعم  هب  اـهنت  دراد و  هسبلا 
يورین هک  دراد  امن  تشگنا  صوصخم  تلاح  کـی  ترهـش  ساـبل  تسا . ... فرط  يایاجـس  تافـص و  زا  يرایـسب  ياـیوگ  ناـبز  هدرکن 
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یترهـش ساـبل  هچ  دـهد و  یم  ردـه  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  دور  شیپ  تداعـس  لاـمک و  يوس  هب  دـیاب  هک  ار  عاـمتجا 
یم او  تسا ، يرتگزب  ياهداسف  همدـقم  هشیمه  هک  ینارچ ، مشچ  هب  ار  يرایـسب  ياه  مشچ  هک  نز  رت  هاـتوک  ساـبل  نآ  زارتزارد  شناـبز 

يارب هک  دـنا  لوئـسم  اـهنآ  دـنزودب . مشچ  ناگدـمآ  هزاـت  هاـفر  دربشیپ  هب  دـیاب  هک  یناـناوج  یناـسنا  لاـعف و  يورین  بلغا  مه  نآ  دراد ؛
نیا دـنک و  یم  نآ  رهاوخ  ياپ  قاس  هب  مشچ  وا  کنیا  هک  یلاح  رد  دـنناخرچب ، مشچ  ناریپ  نادـنملاس و  ناکدوک و  نادازون و  شیاـسآ 

.1  ----- 1. دنا لوغـشم  نانمـشد  ياعدتـسا  رب  دـنیوگ و  یم  غورد  مه  هب  همه  دـنلول و  یم  مه  اب  همه  نیا و  ردام  ندـب  مجح  هب  مشچ 
ص 230 و 231. داژن ، كاپ  اضر  دیس  رتکد  باجح ،

اه سابل  سوریو 

یسیطانغم باوخ 

ریثأـت زا  يرامـش ، یب  ِدارفا  تیـصخش  يداـصتقا  یگنهرف و  موجه  نیا  رد  دـش . ریزارـس  روـشک  هب  یتادراو  ياـه  هچراـپ  لیـس  هتفر  هتفر 
. دندومن یم  هولج  ناگدشرحـس  دننام  دنتـسج و  یم  يرودرادشه  دنپ و  ره  نتفریذپ  زا  هکدش  خسم  نانچ  دـیلقت ، یتسرپ و  دـُم  گنهرف 
. دندیـشوپ یم  ار  اه  سابل  نیرت  کیـش  برغ  گنهرف  زا  نتفریذـپ  ریثأت  اب  اما  دـندوب  دـنمزاین  مورحم و  هیذـغت  رظن  زا  هک  اه  هداوناخ  هچ 

لّوحت زا  هک  دنهد  ناشن  دنناوت  یم  هک  دندوب  شوخلد  نیدب  اهنت  دوب و  هتفرگرارق  نارگید  ياه  هتساوخ  شوختسد  نانیا  میمـصت  هدارا و 
بـسانت هشیدنا  رد  رگید  درف ، هک  تفر  شیپ  اجنادب  ات  يریذپ  ریثأت  نیا  دنرادن ! مک  هیقبزا  يزیچ  دنتـسین و  بقع  هعماج  دیدج  نّدـمت  و 

نادنچ ابیز ، ای  دشاب  تشز  دـبای ، روضح  مدرم  دزن  هتفریذـپ  يا  هنوگ  هب  هک  دیـشیدنا  یم  نیا  هب  طقف  دوبن ، دوخ  ییابیز  سابل و  مادـنا و 
ار یخرب  راـک ، نیا  دـیاش  دـنراذگیم ، نوریب  يرـسور  زا  ًـالماک  ار  دوخ  ياـهوم  ِولج  هک  يا  هدرک  كزب  نارتخد  تسین  مک  تسین ! مهم 

دوخ زا  مه  امـش  دیاش  دهد . یم  ناشن  رت  تشز  دزاس ، یمن  ابیز  اهنت  هن  ار  اهنآ  امن ، نیا  هک  یناسک  دنتـسه  اّما  دهد  هولج  رتامیـس  شوخ 
دوخ اهنآ  دنا !؟ هتخاس  دوخ  زا  یکانتـشحو  تئیه  هچ  هکدننک  یمن  هاگن  هنیآ  رد  ار  دوخ  هناخ ، زا  ندمآ  نوریب  زا  لبق  نانیا  ایآ  دیـسرپب :
نیا اهنت  دننیب . یمن  ار  شیوخ  یلصا  هرهچ ي  هدیدرگ  خسم  ناشتّیوه  هدش و  یـسیطانغم  باوخ  نوچ  اّما  دنا  هتـسیرگن  هنیآ  رد  بوخ  ار 
یب زین  ینید  حیحـص  گنهرف  زا  دنرادن و  يا  هدارا  دوخ  زا  نوچ  و  تسا ... هدش  دُم  بسانتمان  بیکرت  نیا  هزورما  هک  دننک  یم  كرد  ار 

گنر ًامتح  ار  دوخ  ياهوم  دراد  رارـصا  ینز   8738 ناهیک / هم  انزور  دنروآرد . ار  نارگید  يادا  رگم  دنرادن  يا  هراچ  دنا  هدنام  بیـصن 
ار راک  نیا  یهد  مه  مقالط  رگا  دیوگ : یم  نآ  تسا  فلاخم  تخس  يو  راک  نیا  اب  رهوش  دوش . امنیـس ) هشیپ ي  رنه   ) ودراب هیبش  ات  دنک 

امنیـس ای  نویزیولت  ياه  ملیف  قیرط  زا  هک  دوب  یجراخ  نانز  ریواصت  دـش  هداد  شیامن  یناریا  نز  هب  هک  ییاـهوگلا  نیتسخن  درک . مهاوخ 
ياه ملیف  زا  زین  ار  ندیشوپ  يرـسور  عون  یّتح  ات  دندوب  هتخود  اهزرم  يوس  نآ  هب  مشچ  هتـسویپ  یلخاد  ِناگتخاب  ّْتیوه  دش . یم  میدقت 

دـیلقت و هنوگره  يارب  هنیمز  میدـش و  رود  جـیردت  هب  دوخ  یموـق  یّلم و  گـنهرف  زا  اـم  هک  دوـب  ور  نیا  زا  دـنزومایب . يوـسنارف  ینپاژ و 
، رداچ دننام  یتنس  ياه  ششوپ  ندنکفارود  زا  سپ  هک  تشادن  ّتیمها  نادنچ  نانآ  يارب  دش . مهارف  نمـشد  ِیتادراو  گنهرف  زا  يوریپ 

ناـنز یّلم  ِساـبل  گـنرین ، نیمه  اـب  ناتـسودنه  رد  دوـشن . هدیـشوپ  یتـسرد  هب  نز  مادـنا  هک  دوـب  نآ  مهم  دوـش ، هدیـشوپ  يا  هماـج  هچ 
لکش هب  ار - مکش  زا  یتمـسق  ندرگو و  هدیناشوپ  ار  ندب  زا  یـشخب  هک  دنـشوپ  یم  ینهاریپ  يدنه  نانز  بلغا  هزورما  دش و  هدنکفارود 
ناوناب ناهج ، قطانم  یضعب  رد  تسا . هدناشوپ  ار  مکش  فصن  اه و  هنیـس  طقف  هک  دنـشوپ  یم  ییاه  نهاریپ  هاگو  تسا  هدیناشوپن  هریاد -

لـسن رد  دریگ  یم  هلـصاف  دوخ  نیتسخن  شـشوپ  زا  یتّلم  هک  ینامز  تسا . نایامن  ًالماک  ناشیاهاپ  اـما  دـننز  یم  باـقن  مشچ  ینیب و  ِولج 
دوخ ناگتـشذگ  یگدنز  سابل و  زرط  زا  لاسنهک  نانز  یتح  رگید  هکدنک  یم  رییغت  يروط  مک  مک  نانآ  ندیـشوپ  سابل  عضو  دعب  ياه 

هعجارم ّتلم  ره  یسانش  ناتساب  خیرات و  ياه  باتک  هب  لبق ، لاس  دص  کی  رد  مدرم  شـشوپ  عضو  زا  عالطا  يارب  دیاب  دنرادن و  یعالطا 
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قفا دوـش ، یم  هتخادـنارود  هک  يرداـچره  ریازجلا : بـالقنا  باـتکرد  نوناـف  ستنارف  هتفگ  هـب  تـسین . اـشگهار  مدرم  زا  شـسرپ  درک و 
ِندشرو هلمح  ياهدیما  باجح ، یب  ِنز  هرهچ ي  ره  ِندید  زا  سپ  و  دـیاشگ - یم  وا  ربارب  رد  دوب ، هتـسب  رگرامعتـسا  رب  هک  ار  يدـیدج 
یلعمالغ یگنهرف ، یگنهربو  یگنهرب  گنهرف  ك : ر . اه ، تلم  یخرب  سابل  یجیردـت  رییغت  هراـبرد ي  . 1 دوش - . یم  ربارب  هد  رگلاغـشا 

یم ار  هنیـس  ِوـلج  ندرگ و  رـس و  ماـمت  هعنقم  مادـنا ،)  ریگارف  شـشوپ   ) ِنتـشاذگرانک ِتسخن  ياـهزور  رد  . 56 ص 46 - لداع ، داّدـح 
ندیـشوپ هوحن ي  هک  نآ  رب  هفاضا  دبای . یم  يا  هزات  دم  زور  ره  رد  دناشوپ و  یمن  ار  هنیـس  ندرگ و  نانز  يزورما  ِيرـسور  اّما  دـناشوپ ،

اه کمدآ  نامه  هزورما  اما  دـنداهن  یم  زاب  هنیـس  نایم  ات  ار  دوخ  نهاریپ  همگد  ینابایخ  راکیب  ناناوج  ینامز  تسا . زاس  دـُم  دوخ  زین  نآ 
رظتنم دیاب  دش ... دهاوخ  يوریپ  يدـُم  لکـش و  هچ  ادرف  اّما  دـنوش ! هفخ  تسا  کیدزن  هکدـندنب  یم  نانچ  ندرگات  ار  نهاریپ  همگد  هاگ 
دنـشاب هزات  حرط  هار  هب  مشچ  نانچمه  دیاب  نّدمت  هلفاق  زا  نداتفین  بقع  نارگید و  اب  ندـش  گنرمه  يارب  اه  ّتلم  ّتیوه  یب  هورگ  دوب .
نهاریپ تسین و  راکرد  يرداچ  رگا  دراد . قرف  زورید  اب  هک  دنـشوپب  سابل  هنوگ  نآ  زور  ره  رد  دـسرب و  ناشیا  هب  اهزرم  يوس  نآ  زا  اـت 

ار ناـشیا  هزادـنا  ناـمه  هـب  زورید  دـم  يوتناـم  اریز  دـشاب . يزورما  زین  حرط  نـیا  دـیاب  تـسا  زور  حرط  يرـسور ، و   ( وتناـم  ) هناـنز دـنلب 
دّدجت بادآ  هب  انـشآ  ان  ات  دـنتخیرگرداچ  دـننام  ییاه  شـشوپ  زا  نانآ  داد ! یم  ناشن  رداچ  هک  دـهد  یم  ناشن  نّدـمتمان  یعامتجاریغ و 

. دشابن هتشذگ  دننام  تروص ، چیه  رد  هک  دنرادرب  ماگ  يروط  زیچ  همه  رد  دیاب  کنیا  دنوشن و  یفرعم 

دم تراسا  رد  هدیشوپ 

، دومن راکـش  ار  یناسکزین  یگدیـشوپ  هب  دـقتعم  دارفا  زا  درکدـنبرد ، ار  باجح  مک  هورگ  طقف  هن  دـم  يـالویه  یـسیطانغم و  باوخ  نآ 
ناوت یمن  تلع  نیمه  هب  دـتفا . یم  تراسا  هب  ناسکی  باجح  یب  باجح و  اب  هدـیدرگن ، مولعم  اهرایعم  دـشابن و  نشور  هار  هک  یماـگنه 

دوب راودیما  ناوت  یمن  تسا ، رت  مهارف  هورگ  نیا  نایم  رد  تراسا  نیا  هنیمز  دنچ  ره  تخانـش . دم  ریـسا  ار  ناباجح  مکو  ناباجح  یب  اهنت 
صوصخم سابل  ندیـشوپن  اـی  ندیـشوپ  دـناهر  یم  یتسرپدـم  زاارزورما  نز  هچنآ  دـباین . هار  هدـیدپ  نیا  هاـگچیه  باـجحاب  هورگرد  هک 

دیاب زین  دنک . يریگولج  هدـیدپ  نیاز  دـنا ا  وت  یم  هک  تسا  یگنهرف  تلاص  ياهرایعم ا  تخانـش  یعامتج و  عاضوا ا  هب  ییانـشآ  تسین .
رـصع ره  رد  دیدرت  یب  تسین . ییارگون  زا  زیهرپ  یمیدق و  فراعتم  ریغ  ياه  تنـس  زا  يوریپ  موهفم  هب  یتسرپ  دم  زا  يرود  هک  مییازفیب 

نآ زا  هتـشذگ  هویـش ي  هب  دنناوتن  دارفا  هک  يروط  هب  دنکرییغت ، ای  دریذـپب  یگنهک  یلیالد  هب  یعامتجاراتفر ، ای  سابل  یعون  تسا  نکمم 
، دننک هدافتسا 

تسدکی یگنوراو 

ینامهیم ترفاـسم و  لوصا  ندروخ ، اذـغ  زرط  ْهناـخ ، نیذآ  رد  دـنهد ، تسدزا  ار  هدارا  لالقتـسا و  دوخ  شـشوپ  باـختنارد  دارفا  یتقو 
خـسم يزیچ  رد  نوچ  یمدآ  دـننکیم . راتفر  يرگید  روط  دوخ  نادـنزرف  ِمسا  باـختنا  رد  یّتح  دـنوش و  یم  نوگرگد  ، روما همه  نتفر و 

یم نوگژاو  ار  دوخ  یگدنز  زا  يا  هیواز  نوچ  هدش  خسم  نامدرم  دـنکیم . داجیا  لّدـبت  رییغت و  يو  ّتیوه  رد  زور  هب  زور  وا  خـسم  دوش 
ششوپ یگدنززرطردرییغت ،  1. دشاب تسدکیدیابزین  یگنوراو  اریز  . دنـشاب هنوگ  نامه  هبزین  اه  هبنجرگیدرد  هکدنهد  یم  حـیجرت  دـننک 

مدرم تسا و  هدـش  دـیدج  زین  دارفا  مسا  تسا . هدرک  تیارـس  زین  نادـنزرف  يراذـگ  مساو  نتفگ  نخـس  هویـش ي  هب  هناخ ، نتـسب  نیذآو 
نوچمه شزیچ  همه  يدرف  هک  تسا  لداعتمان  تشزرایـسب و  اریز  دـننک . یمن  باـختنا  دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  هتـشذگ  ياـه  مسا  بلغا ،

نادرم هاگن  نانز و  ییامن  هولج  باتک  هب  نانز ، نارتخد و  ییامن  هولج  لماوع  هراـبرد ي  .1 دشاب ! هدنام  ملاس  شمسا  طقف  هدش و  نایبرغ 
ندوب یمیدق  ماهتا  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  نز  هک  يا  هعماج  رد  دـیی . امرف  هعجارم   ( هرامش 2 مینک ، یگدنز  بوخ  ياه  باتک  يرس  زا  )

وا یتّیـصخش  ینید و  ّتیوه  زور  هب  زور  دزیرگ ، یم  یگدیـشوپ  زا  یعامتجا ، ّتیعقوم  بسک  اـی  نارگید  اـب  ندـش  گـنرمه  روظنم  هب  و 
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هلصاف دنکش . یم  ورف  تسا  هتشاد  اه » تلاصا  نداد  تسد  زا   » ربارب رد  دوخ  ششوپ  اب  نونکات  يو  هک  یتمواقم  ره  دوش و  یم  نوگرگد 
همه يارب  ار  نتـشیوخ  تخاـس  یم  اـبیز  شا  هداوناـخ  رهوـش و  يارب  اـهنت  ار  دوـخ  هـک  ینز  اـت  دـش  ببـس  بساـنم ، شـشوپ  زا  نـتفرگ 
بقع ماگ  کی  هن  دندنـسپ ، یم  نارگید  هک  يروط  هکلب  دـنراد ، تسود  شرـسمه  وا و  هک  ییارآدوخ  هن  مه  نآ  دـیارایب ، شنایچاشامت 

، درک یمن  راتفر  زور  دنـسپ  هب  يدرف  رگا  دـش و  بلـس  يرگید  زا  سپ  یکی  نانز  زا  ینمادـکاپ  تازایتما  زور  هب  زور  تکرح  نیا  اـب  رت .
هیلع  ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هدومرف ي  دومن . یم  هولج  دّدـجتمان  مه  زاـب  دوب ، هتفرگ  هلـصاف  دوـخ  ياـه  تلاـصا  يا  هراـپ  زا  دـنچره 

ار يادخ  بضغ  هک  نآ  رب  هوالع  دنکیم  كرت  ار  راگدرورپ  ياضر  مدرم  يدونـشخ  رطاخ  هب  هک  یـسک   » هک میرب  یمن  دای  زا  ار  ( مالّـسلا
كانمیب نآ  زا  رتشیب  هچنآ  هب  دش و  دهاوخ  رترود  دوخ  فده  زا  زور  هب  زور  داد و  دهاوخ  تسد  زا  مه  ار  مدرم  يدونشخ  هدومن ، بلج 

اب نایبهذـم  هن  دـنناد و  یم  دوخ  زا  يزورما  ناتـسرپدم  هن  ار  اـم  زورما  ناـنز  زا  ینوزفا  رامـش  عقاو  هب  دیـسر ». دـهاوخ  رتدوز  تسا  هدوـب 
تیوه یب  نانچ  ار ، ناهج  رگید  تسد  اب  دنابنج و  یم  ار  لفط  هراوهگ ي  تسد  کی  اب  نوئلپان  هتفگ ي  هب  هک  ینز  ناس  نیدب  گنهرف .

يدوجو دوخ  نماد  رد  تسناوت  دـهاوخ  هنوـگچ  دوـش  نارگید  هچیزاـب ي  دوـخ  هک  يدوـجوم  داد . تسد  زا  زین  ار  دوـخ  راـهم  هک  دـش 
نانز اریز  دوش . یم  تفای  رتمک  هتـشذگ  نیرفآ  خـیرات  نادرم  زا  دور  یم  رتشیپ  هچ  ره  رـشب  ِیگدـنز  دـهد ! رییغت  ار  ناـهج  هک  دـنارورپب 

. دنتسین هتشذگ  ناردام  لثم  زورما 

نز يامیس  مادنا و  ندش  راکشآ  زا  سپ 

چیه يارب  دشاب  هدش  دنبیاپ  نادب  دوخ ، باختنا  زا  لماک  تخانش  اب  نز  هتفرگارف و  ار  نز  ندب  مجح  رسارس  یبسانم  ششوپ  هک  ینامز  ات 
يارب هزات  ياه  هشقن  نز  يامیس  مادنا و  ندش  راکشآ  ششوپ و  نآ  ندنکفارود  اب  یلو  دیآ . یمنرد  ارجا  هب  يرامعتسا  یحرط  نز  وضع 

ییوجدوس يا  هنوگ  هب  ناوت  یم  زین  اهوم  اه و  هرهچ  نیرتامندـب  زا  تروص  نآرد  ددرگیم . زاغآ  هرهچ  اهوم و  يرگ  هولج  يزاـسابیز و 
هب پاچ و  سیلگنا  ایلاتیا و  هسنارف ، رد  یتاّلجم  اه و  باتک  یگنهرب ، جـیورت  زا  سپ  ياه  لاس  رد  تشاداو . فارحنا  هب  ار  ناناوج  درک و 

بل ژر  زرط  مشچ ، هیاس  وم ، ياه  هنومن  وم ، گنر  شور  دش : یم  هئارا  تاعوضوم  نیا  طقف  نآ  تاحفص  رد  هکدش  رداص  ناهج  رسارس 
دیرخ شیپ  یناهج ، تاسـسؤم  اهروشک و  يوس  زا  لاس  هام و  ره  رد  اه  باتک  نیا  زا  هخـسن  اهنویلیم  ندیـشوپ و ... سابل  هویـش  ندیلام و 

تـسوپ هایـسو  تسوپ  درز  نانز  هبو  هتخومآ ، بسانم  مشچ  هیاس  بلژر و  سابل و  حرط  تسوپ  دیفـس  نانز  هب  تّالجم  نیا  رد  دوش . یم 
اهوم و شیارآ  صوصخم  تاحفـص  نیارگید  مهـس  . ناوناب نخان  عاونا  ياربکال  هیارا  ياربریوصتاهدص  هحفـصاه  هد  رد  . رگید يا  هویش 
نازیرگ و چیپرپ ، ياهوم  نتشاد  زا  نانز  بلغا  هک  یماّیا  رد  مرب  یمن  دای  زا  تساهوم . ندرک  هناش  هویـش  رطع و  وپماش و  عون  وم و  گنر 

یلیاسو نامز  نامه  رد  دننکرادچیپ ! دّعجم و  ار  دوخ  فاص  ياهوم  هنوگچ  داد  یم  شزومآ  نانز  هب  اه  هّلجم  نیمهزا  یکی  دـندوبرّفنتم 
هکدش یم  دراو  یسلجم  هب  ینز  رگا  سپـس  دنک . ییامنهار  راک  نیا  رد  ار  نانز  ات  دش  یم  ریزارـس  اهروشک  هب  اه  هّلجم  نیا  هارمه  هب  زین 
هاتوک یتّدم  رد  تسناوت  يراد  هیامرس  ِیسانش  ناور  یـسانش و  هعماج  دش  یم  یفرعم  زور  دم  زا  ربخ  یب  دوب  هدرکن  رادچیپ  ار  شیاهوم 

ار همه  نیا  دندوب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  اه  هقیلس  اهنآ  تقیقح  رد  دهد ! رارق  دارفا  نّدمت  ناشن  تیبوبحم و  هلیـسو  ار  دّعجم  ياهوم  نامه 
ناشن هبیرغ  هب  ییومرات  مشچ و  هشوگزگره  نیا  زا  لبق  ات  هک  ییاه  ناسنا  دندناتـس . نانز  زا  ار  یگدیـشوپ  گنهرف  هک  دنتـسناوت  هاـگنآ 

حرط و ینییزت  داوم  ناراد  هناخراکو  یشیارآ  داوم  ناگدنشورف  ات  دنتـسه  نیمز  يوس  نآ  گنز  هب  شوگو  راظتنا  مشچ  لاح  دنداد  یمن 
دـصرد هک  تسا  نیا  نانز  روما  ناراد  هناـخراک  دـیقع ي  لاـس 54  دادرم   25 تاعالطا / هم ي  انزور  دـننک . لاسرا  ناـشیارب  يا  هزاتدـم 

ربارب رازه  ًابیرقت  لبق  لاس  هاجنپ  هب  تبسن  تروص  ِرهاظ  يزاسابیز  شیارآ و  تسا  سیراپ  ندنل و  زا  شیب  نارهت  رهش  هنانز  ياه  شیارآ 
ناریا دراو  یـشیارآ  داوم  مرگولیک  ًابیرقت 000/500/7  طسوتم  روط  هب  هناـیلاس  راـمآ ، ِقبط  هر 829  امـش  رکفنـشور / هلجم ي  تسا . هدش 

يرادـقمزا ریغ  مقر  نیا  ... دـیآ یمرد  نوگانوگ  ياـه  لکـش  هب  روشک  ياـهراوتاربال  رد  هدوب و  هیلوا  داوم  وزج  اـهنآ  رتشیب  هک  دوش  یم 
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زین اهنآ  درک و  هدولآ  مه  ار  نایاقآ  دـش ، ناوناب  ریگنماد  طـقف  هن  ییارگدـم  سوباـک  دوش . یم  روشک  دراو  یمـسر  ریغ  روط  هب  هک  تسا 
هک نیا  تسخن  دوب . زیچ  ود  هدیدپ  نیا  رد  نایاقآ  هعیاض  دسرب . نانآ  يارب  كاشوپ  سابل و  دُُم  هچباتک ي  هسنارف  زا  هام  ره  دـندوب  رظتنم 

عورشمان طباور  داجیا  یسنج و  ياه  هزیگنا  درکرت و  هتفشآ  ار  نایاقآ  يداصتقا  هتفشآ  عاضوا  ناوناب  رد  يزاسابیز  یشوپ و  کیش  هلأسم 
عـضو نانز و  هدهاشم  اب  دش ، یم  سوه  راچد  ناوناب ، رکیپ  رب  يداع  ياه  سابل  ندید  اب  زورید  ات  هک  يدرم  دومن . نادنچدص  اهنآ  رد  ار 
قالط فالتخا و  ناهج ، رد  دـُم  ياه  باتک  نیلّوا  شخپ  پاـچ و  زا  سپ  هک  نیا  مود  دـیدرگرت . مارآ  اـن  دـیدج  يرگ  هولج  شـشوپ و 
کیـش ییارگلّمجتو و  ناوناب  تاعّقوت  حطـس  دـنا : هدرک  دای  نینچ  ار  هثداح  نیا  زورب  ّتلع  ناسانـش  هعماج  داهن . دایدزا  هب  ور  مدرم  نایم 

بارطضا و راچد  ار  هداوناخ  نز ، نوزفازور  تاراطتنا  يدنم و  هلگ  يدرسلد ، هجیتن  رد  تفرگ و  جوا  اه  باتک  نیا  دوجو  اب  اهنآ  یـشوپ 
. دومن فالتخا 

قالخادض ياه  ملیف  تالجم و  جاور 

نیا تسا . نانز  هنهرب  رکیپ  طقف  نآ  شورف  رد  مهم  رـصنع  هک  دوش  یم  پاچ  یتالجم  هناـهام  یگتفه و  روط  هب  هتفرـشیپ  ياـهروشکرد 
دوش ناوارف  تّالجم  نیا  رگا   " هک لساردـنارترب ، رظن  فالخرب  تسا . ناهج  ياه  هّلجم  نیرت  شورفرپ  صوصخم ، ياهذـغاکاب  تـالجم 

هام ره  رد  رالد  اه  نویلیم  درک و  ادیپ  يرتشیب  نایرتشم  زور  هب  زور  " دنریگ ، یمن  نآزا  یغارـس  دنوش و  یم  رّفنتم  نآزا  جـیردت  هب  مدرم 
رود هتفهود  زا  رتمکرد  اه  ملیف  نیا  تسا . گـنهرف  نیا  رگید  لوصحم  زین  ییویدـیو  ياـه  ملیف  تخاـس . ریزارـس  نراد  هیامرـس  بیج  هب 

لذـتبم ياه  ملیف  هکدـهد  یم  ناشن  اه  شرازگدـنک  یم  دوخ  ناگدـنزاس  بیـصن  رالد  نویلیماهدـص  زورره  ردودـیخرچ  دـهاوخ  نیمز 
هدرک لزلزتمو  درـسزین  ار  اه  هداوناخ  مرگ  نوناک  تسا ، هدش  ناناوج  يرابودنب  یب  شرتسگو  يرکف  یگتفـشآ  ببـس  طقف  هن  ییویدـیو 

هب ویدـیو  ملیف  مرـسمه  هکدـشزاغآ  ینامززا  ام  یتخارانو  فالتخا  هک  تسا  نیا  قالط  ياضاقت  ِماگنهرد  ناوناـب  یخرب  تاراـهظا  تسا .
راهم ار  ناشیا  یـسنج  قوش  دـهد و  یم  قوس  قالخا  داسف  یـسنج و  تافارحنا  هب  ار  نادرم  اه  ملیف  نیا  هدـننز  ياه  هنحـص  دروآ . هناـخ 

. دزاس یم  رود  ناشیا  زا  ار  ایح  دراد و  یم  او  داسف  هب  زین  ار  نانز  یفرط  زا  دیامن . یم  یندشن 

نا وناب  صوصخم  شزرو 

اّما تسا . هدیدنـسپ  دـیفم و  درادـن ، یعنام  طقف  هن  ددرگن  عامتجا  وا و  یتشز  داسف و  لماع  هکاـجنآ  اـت  لومعم  ّدـح  رد  نز  يارب  شزرو 
، یمـسر روط  هب  نانز  یگنهرب ، گنهرف  شرتسگزا  شیپ  ات  تسا . رگید  يا  هدیدپ  دوش  یم  هدیمان  ناوناب  شزرو  ناهج ، رد  زورما  هچنآ 

نادـیم هـب  ار  ناـشیا  وا ، هـب  تـّینما  ياـطعا  نز و  يدازآ  راعـش  اـب  هـک  یناـمز  زا  یلو  دنتـسج ، یمن  تکرـش  شزرو  رد  نادرم ، يور  ارف 
رد کنیا  درکیم  هدهاشم  ار  وا  رکیپ  شا  هداوناخ  اهنت  لبق  ینامز  ات  هک  ینز  دمآ . دوجو  هب  نانز  يارب  يزاب  شزرو و  عون  اه  هد  دندیشک 
رد دوش . یم  شخپ  ناهج  ّتیعمج  دراـیلیم  دـنچ  يارب  وا  ریوصت  دزادرپ و  یم  انـش  هب  رادربملیف  اهدـص  روضح  رد  کـیپمُلا  ياـه  يزاـب 
هب تسا . هنهرب  اهنآ  ندـب  رتشیب  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم  یتشک  لوغـشم  یچاشامت  درم  نارازه  روضح  رد  نز  دـنچ  یتشک ، ياـه  نلاـس 

. دز نیمخت  دنروآ ، یم  گنچ  هب  هار  نیا  زا  ناراد  هیامرس  هک  يدوس  ِیموجن . ماقرا  ناوت  یمن  عقاو 

يدیلپ ماجنا  يارب  یمسر  زکارم 

ياه هراباک  تایلام  هبـساحم  اهنت  تسا . شرامـش  ّدح  رتارف ز  دریگیم  زکارم  نیا  زا  تلود  هک  یتایلام  زین  صقر و  زکارم  اه و  هراباکدوس 
يالوج 1985 لوا  لگیپشا / همان  هتفه  یمالـساریغ . ياهروشک  هب  دـسر  هچ  ات  دـنکیم . توهبم  ار  ناـسنا  یمالـس ، ياـهروشکرد  دوجوم 

يارب عقاو  رد  ام  ا   ) تمدخ شیپ  ناونع  هب  یمسر - ياه  سناژآ  طسوت  كرام  تمیق 100  اب  دنلیات  ریقف  ياه  هدکهد  زا  هزیشود  نارتخد 
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ِسیلپ رامآ  قبط  دـنوش . یم  هداتـسرف  ناملآ  نپآژ و  گنک ، گنُه  كوکناب و  هنابـش  ياه  پولک  هب  يرادـیرخ و  دـیلپ ،) ياهراک  ماجنا 
. تسا هدوب  رفن  یبرغ 3000  ناملآ  ِمهـس  مقر ، نیا  زا  تسا  هدـش  رداص  رگید  ياهروشک  هب  رتخد  نز و  دنلیات 16000  زا  اهنت  كوکناب 
، يرادرب هرهب  یتدـم  زا  سپ  دـنبای و  یم  دوخ  يارب  هقوشعم  اه  سکع  موبلآ  هب  هعجارم  اب  اه  سناژآ  نیمه  کـمک  هب  نادرم  زا  يرایـسب 

طسوت دنتـسه ) نارتخد  نامه  سنج  اجنیا : رد  هتبلا  هک   ) سنج ِعون  تمیق و  دنراد . یماو  ینابایخ  ياهراک  هب  دمآرد  ِنیمأت  يارب  ار  نانآ 
ناملآ رد  اهنت  ددنـسپب . ات  داد  ناشن  يرتشم  هب  نِایرع  ار ، سنج  دیاب  راچان  هب  زین  یهاگ  دـسر و  یم  نایرتشم  عالطا  هب  امنهار  هچرتفد ي 

ات 12000، هب 5000  ار  نانز  نارتخد و  ، تاسـسؤم نیا  دـنراد . ینوناق  هناو  رپ  یگمه  هک  دراد  دوجو  ناونع  نیا  اـب  تکرـش  یبرغ 2000 
/ یمالـس يروهمج ا  همانزور  دنهد . یم  ماجنا  وحن  نیدب  هلماعم  رازه  هس  هناهام  نیگنایم  روط  هب  دنا و  هدرک  يراذـگ  تمیق  شورف  يارب 

ریزو نیچومت  ْْبلآ  دوش . یم  هتفرگ  تاـیلام  كرت  هریل ي  رازه  نویلیم و 800   62 لاس ، رد  داسف  زکرم  کی  زا  اـهنت  هیکرت  رد  ش2286 
هک تشاد  راهظا  درک و  فیرعت  دـیجمت و  لوبناتـسا  هناخ ي  هشحاف  بحاص  زا  یتاعوبطم  هبحاصم  کی  یط  رد  هیکرت  كرمگ  ییاراد و 

همه ي زا  رکشت  نمض  دش  شخپ  اراکنآ  پاچ  ندیا  ْنوُگ  همانزور ي  رد  هک  شرازگ  نیا  یط  ناشیا  تسا . تفارـش  اب  ینز  ًاعقاو  ناشیا 
وا اریز  درک . یفرعم  هیکرت  مدرم  يارب  وگلا  سانش و  هفیظو  ینز  ار  لوبناتـسا  فورعم  هناخ ي  هشحاف  بحاص  تایلام  ناگدننک  تخادرپ 

لوبناتـسا هزوح ي  تاـیلام  نیرتـشیب  كرت ، هریل ي  رازه  نوـیلیم و 800  تخادرپ 62  اـب  لاس 1986  رد  دراد  مان  راـشای  لبنـس  مناـخ  هک 
هدارا یب  زغم و  یهت  نانچ  اه  ّتلم  تخیر و  ورف  یقالخا  ياه  شزرا  همه  نانز  نادرم و  يایند  نتخیمآ  مهرد  اـب  تسا . هدرک  تخادرپار 

هب ( بلق دنویپ  فورعم  صّصختم  درانرب ( روسفورپ  هک  ینامز  دیدرگ . نارّکفتم  نادنمشناد و  رباربدص  نایلوکو  ناصاقر  شزرا  هک  دندش 
زا دندش  نارهت  هاگدورف  دراو  ییایلاتیا  صاقر  ود  هک  یعقوم  اّما  دندوب . رفن  تسیود  زا  رتمکوا  ناگدننک  لابقتـسا  دیاش  دـش  دراو  نارهت 

خـیرات 29 رد  دـسیون : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  لاس 1348  دادرخ   29 تاعالّطا / همانزور  تخیر . مه  هب  هاـگدورف  عضو  ّتیعمج  ماـحدزا 
ییوشانز طباور  مه  اب  یلو  دـندوبن  رهوش  نز و  ینوناق  رظن  زا  هک  رواپ ، انیمور  ونابلآ و  ییایلاتیا  صاـقر  هشیپرنه و  ود   1348 لاس دادرخ 

. دـیدرگ سکعنم  ناهج  تاعوبطم  رد  نآ  ربخ  هک  دـندرک  ود  نآ  زا  یلابقتـسا  ناـنچ  رتخد  رـسپ و  ناـناوج  دـندش . نارهت  دراو  دنتـشاد ،
رد نانآ  ریواصت  هدهاشم  هک  دـندوب  هدادرـس  تاساسحا  زاربا  يارب  یکانتـشحو  ياهدایرف  نانچ  ینارهت  ناگدـننک  لابقتـسا  نایچاشامت و 

نینچ تاعالّطا  راگنربخ  اب  ییوگتفگ  ِّیط  نارهت  رد  تماقا  زور  ود  زا  سپ  رفن  ود  نیا  دومن . یم  شّحوتم  ار  هدـننیب  ره  ندز ، دایرف  لاح 
لته رد  ام  ِتماقا  ِتعاس  رد  هک  يددعتم  ياه  نفلت  و  لته ، يدورو  ردربارب  رد  ینارهت  نارـسپ  نارتخد و  ریظن  یب  عامتجا  دـندرک : راهظا 
هدرک رفـس  نونکات  ام  هک  ییاکیرما  ییاپورا و  ياهروشک  زا  کی  چـیه  رد  تسا . هدرک  جـلف  ار  ام  هنازور ي  يداع و  راک  ًاعقاو  دوش  یم 

هب يزور  دنچ  نارهت  رد  ام  يا  هتفه  ود  تماقا  رگادوب  میهاوخ  لاحـشوخ  رایـسب  میا و  هتـشادن  دنم  هقالع  دـح  نیا  هب  ات  ینارادـفرط  میا ،
. دماجنا لوط 

نامسآ زا  هملک  هس 

زا رظن  دروم  هیآ  دزاس . یم  اوسر  ادیوه و  ار  برغ  ِیتعنص  ِیسانش  هعماج  یگنهرف  يروئت  نیا  ّتیهام  هملک  هس  اب  يا  هیآ  رد  میرک  نآرق 
متـس ار  مدرم  هک  نآ  يارب  نوعرف  ینعی  هوعاطاف . هموق  فختـساف  دیامرف : یم  دراد و  یمرب  هدرپ  رـصم  مدرم  لباقم  رد  نوعرف  ياهدـنفرت 

یم وا  تخاس . رادقم  یب  درُخ و  ار  مدرم  تسناوت  ات  ببس  نیمه  هب  تخانشن  نانآ  ّتیـصخش  ندرمـش  تسپ  زج  یهار  دزاس  مارآ  ریذپ و 
دمآ دنهاوخ  رد  یگنر  هب  تمحز  چیه  یب  دوب و  دـنهاوخ  يو  رادربنامرف  هتـسویپ  دـننکن  ّتیـصخش  ساسحا  دوخ  رد  هک  یمدرم  تسناد 

جیردت هب  دنوش  تیبرت  رـصنع  تسـس  هدارا و  یب  ندرک ، یگدنزو  ندیـشوپ  سابل  زرط  رد  هک  یهورگ  دندنـسپ . یم  نامز  ِناینوعرف  هک 
رّفنتم ییاهزیچ  زا  دندنـسپ و  یم  ناشیارب  نارگید  هک  دندنـسپ  یم  ار  ییاهزیچ  دنهاوخ ، یم  اهنآ  زا  هک  دنوش  یم  يزیچ  نامه  هنومن ي 
کی دـننک  یم  باختنا  ناشیارب  نارگید  مه  ار  دوخ  یتیـصخش  ياهوگلا  هک  يّدـح  ات  دـننک ؛ یم  هتکید  اـهنآ  هب  نارگید  هک  دـنوش  یم 
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نامزیچ همه  ینک ... شریقحتدیاب  لوا  ینک  میلستدوخ  هدرب ي  تروص  هبار  يرگید  یناوتب  هکنیا  يارب  دسیون : یم  یناریا  سانـش  هعماج 
ضوع ردو  میدرک  هرخـسمار  نامدوخ  نامدوخ  میتسـشن  ام  هک  دندرک  باسح  مود  تسد  ياهمدآ  يردق  هب  ارامو  دـندرک  ریقحت  نانچار 

فرح مینک ، تکرح  اهنآ  هیبش  میروایبرد ، ار  اهنآ  يادا  اـم  هک  نیا  اـت  دـنداد - ناـشن  رتزیزعو  رتـالاب  رترب و  ردـق  نآ  ار  ناـشدوخ  اـهنآ 
دوخ هب  دنامب  ناما  رد  ردام  ياه  هلمح  زا  هک  نیا  يارب  دنک ... یم  شدیدهت  اوعد و  شدنار ، یم  شردام  هک  یتقو  هچب  میورب ! هار  مینزب ،

هب دنک . یم  شریقحت  دریگب ، دوخ  طلـست  تردـق و  زیمهم  ریز  هب  ار  یمدآ  ای  تلم  موق و  رگرامعتـسا )  ) هک نیا  يارب  درب ... یم  هانپ  ردام 
ریسم زا  هک ي  نیا  يارب  وا  هک  دنک  یم  ریقحت  ار  شزیچ  همه  ار ، شا  هتشذگ  شتیصخش و  رکف و  بدا و  ار ، شنامیا  ار ، شبهذم  يردق 

وا ياه  تمهت  ریـسم  رد  رگید  ات  دروآ  یم  ردوا  لکـش  هب  ار  شدوخ  درب و  یم  هانپ  وا  دوخ  نماد  هب  دـنک  رارف  وا  ياهریقحت  اه و  تمهت 
032 ص 0 3 - رامحتسا ، ، یهاگآدوخ . 1  ---- 1. دشابن

؟ درم هب  رتشیب  تایح  ِّقح  ياطعا  ای  نز  يدازآ 

تسا و هدومن  رتدنسرخ  رتدنم و  هرهب  نانز ، زا  شیب  ار  نادرم  نانز ، یگدیشوپ  ان  يروئت  نونکات  هک  درکراکنا  دوش  یمن  ار  تیعق  او  نیا 
زا ار  ناـنز  هکدوـب  نآ  يارب  هن  " دـیزیرورف ، ار  نادرم  دوـخ و  ناـیم  زرم  دـییآ و  نوریب  شـشوپ  نودـب  هنادازآ   " دـنتفگ ناـنز  هب  هک  نیا 
یب ینیزگرب  هک  تقیقح  هب  دننکرتشیب . نز  زا  اوران  هدافتـسا ي  ییوجماکرد و  ار  نادرم  تردق  ات  هکلب  دـننکرتدنم ، هرهب  تعیبط  بهاوم 

تایح ِّقح  نز  رب  درم   » هک تسا  یعامتجا  هدـهاعم ي  نیا  یمـسر  ياضما  درم ، نز و  یعامتجا  روضح  هزوح ي  يزیمآ  مهرد  یباجح و 
ِّقح دوش  یم  هتـشادرب  زیچ  ود  نایم  هلـصاف  هک  ینامز  اریز  تسا . هدرک  تباـث  یعاـمتجا  یخیراـت و  دـهاوش  ار  رما  نیا  و  دراد !». يرتشیب 

دنهن دازآ  یّلحم  رد  ار  یباقع  کشجنگ و  هک  هاگنآ  تسا . رت  هدارا  اب  رتدنمروز و  هک  ددرگیم  یفرط  نآ  بیـصن  رتشیب  تایح ، يدازآ و 
نوچ تقیقح  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  کـشجنگرتشیب  يدازآ  يارب  راـک  نیا  هکدرکاـعّدا  ناوت  یمن  دـنهدن  رارق  يزرم  ّدـح و  ناـشنایم  و 

یم همعط  هب  هک  تسا  باقع  دزیمآ  مهرد  ود  نآ  روضح  هصرع  یتقو  تسا ، رت  يوق  کشجنگزا  بتارم  هب  یندـب  ییاناوت  رظن  زا  باـقع 
ناهج تسین . مه  زا  زیامتم  درم  نز و  يایند  کشجنگ ! یهابت  هب  یمتح  يأر  ینعی  ود  نیا  نایم  هلصاف  نتشادرب  هکلب  کشجنگ ؛ هن  دسر 
کـش اّما  تسین . نکمم  کی  ره  هبناج ي  ود  شـشوک  نودب  ود  نیا  یتسیزمه  يدراوم  رد  دنام و  دـهاوخن  اجرباپ  کی  چـیه  دوجو  یب 

ددرگیم شدـیاع  يرتشیبدوس  دوش و  یم  رو  هلمح  يرگید  میرح  هب  هک  نآ  دوش  هتـشادرب  ود  نیا  نایم  اهزرم  طباوض و  هک  ینامز  تسین 
هب نز . هن  دوش  یم  رت  هدرتسگ  نز  زا  ییوج  هرهب  يارب  ناش  ییا  ورنامرف  هنماد ي  هک  دننادرم  نانز ، هب  یگنهرب  نامرف  اب  نز . هن  تسا  درم 

هدـمآ نوریب  نادرم  هرجنح  زا  رتـشیب  نز  يدازآ  يادـص  ینعی  دـندرَم . نز ، يدازآ  ناـیدانم  ِبلغا  هک  تسین  بّجعت  نادـنچ  ّتلع  نـیمه 
. ناوناب ات  تسا 

ادخ یشاّقن  مراهچ : لصف 

هراشا

رگا دنک . ظفح  درم ) شبحاص ( يارب  ار  دوخ  رهاوج  دننام  دشاب  مزال  ات  تسین  درم  هب  قلعتم  سیفن  ءیش  کی  نز  اجک ! ات  اجک  زا  هلصاف 
. دنرادن يرایتخا  نینچ  شرسمه  يو و  هک  نآ  لاح  دهد ، تیاضر  یگدولآ  هب  شبحاص  هزاجا  اب  دناوت  یم  نز  دشاب  نینچ 

هتخانشان دوجو  نز ،

هراشا
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تایـصوصخ هک  تسا  نآ  دـننکرظن  راهظا  وا  نیرفآ  هبذاج  ياه  هبنج  نز و  تیـصخش  نوماریپ  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  هفیظو  نیتسخن 
سپـس دنـشاب . انـشآ  ًالاماکود  نآ  نایم  یـسنج  لیم  لماوع  هب  دننادب و  ار  درم  وا و  نایم  زیامت  دنـسانشب و  بوخ  ار  وا  یمـسج  یحور و 

یگنهرب یگدیشوپ و  زا  نخس  يو  يارب  دسانـشن  ار  دوخ  نز  هک  ینامز  دناسانـش . وا  دوخ  هب  ار  نز  دیاب  شـشوپ ، هفـسلف ي  میهفت  يارب 
تخانـش اب  نز  قیاع ! نودب  ای  دنک  سمل  قیاع  اب  ار  قرب  میـس  هکدـناد  یم  هچ  درادـن  قرب  تردـق  زا  یتخانـش  هک  یـسک  تسا . ناسکی 

تـسد هب  نآ  رـس  کی  هک  تسا  ینامـسیر  دننام  شا  یگدیـشوپان  هک  تفریذپ  دهاوخ  شیاه  هبذاج  ّدح  یب  تردق  دوخ و  ياه  یگژیو 
فارتعا رمع  رخاوا  رد  دوخ  هک  نانچ  دـیورف - هابتـشا  اه . هداوناخ  ياضعا  هانگیب و  لاـفطا  هکلب  درم و  ندرگ  هب  شرگید  فرط  تسوا و 

نز تسیز  هزوح ي  ِيزیمآ  مه  رد  اب  هک  تشادنپ  یم  نینچ  تخانشن و  تسرد  ار  درم  نز و  یـسنج  هزیرغ ي  تقیقح  هک  دوب  نآ  درک -
فالخ رب  هبرجت  یلو  دـنبای . یم  تسد  ّتینما  شمارآ و  هب  نانز  مه  دوش ، یم  راهم  درم  یـسنج  هزیرغ ي  مه  اه ، هبنج  همه ي  رد  درم  و 

هئارا رد  يو  ششوک  هک  میدقتعم  دیشاب  هدرک  ّدر  ای  دییأت  شیاهراتفگرد  ار  دیورف  تقادص  هک  نآ  یب  ام  دناسر . تابثا  هب  ار  هیرظن  نیا 
ار قرب  میـس  ناوتب  هک  دـنک  يراک  قرب ، تردـق  هب  فارتعا  اب  تشاد  میمـصت  هک  تسا  هیبش  نوسیدا  مات  ياـه  شـالت  هب  شیاـه ، يروئت 

حرط اب  هک  دیـشوکیم  تسا  قرب  تردـق  دـننام  نز  ناوت  تسناد  یم  هک  نآ  اب  زین  دـیورف  دـیاش  دـیدن . بیـسآ  درک و  سمل  قیاع  نودـب 
رظن زا  کی  چیه  و  ار ، دـیورف  مه  تشاذـگ ، ماکان  ار  نوسیدا  مه  نامز ، اما  دـهد . قوس  نز  هب  تبـسن  یتوافت  یب  هب  ار  درم  وا ، یگنهرب 

. تسین وا  يزاس  دودحم  هب  نامرف  قرب - میس  رود  هب  قیاع  نداد  رارق  دننامه  نز - یگدیـشوپ  هب  هدیقع  دیـسرن . هاوخلد  هجیتن ي  هب  دوخ 
يارب لاـح  تـسا . یمتح  يزوـس  شتآ  یگتفرگ و  قرب  رطخ  وا  یگنهرب  اـب  تـسوا . دوـجو  زا  رتـشیب  هـچ  ره  هدافتـسا ي  يارب  شـشوک 
نیرت گرزب  زا  یکی  يو  هک  تسـسناد  دهاوخ  نز  میـسرت ، نیا  اب  دوش . یم  هراشا  اهنآ  ياه  یگژیو  یخرب  هب  درم  نز و  تعیبط  تخانش 

. دوش رتشیب  تظفاحم  وا  زا  دیاب  تسادخ !  ياه  یشاقن 

نز ییابرلد  . 1

نز یمـسج  ناوـت  تسارگید . فرط  ياـّنمت  هقـالع و  دروـم  هـک  تـسا  هدـش  هداد  ییاـه  یگژیو  درم  نز و  زا  کـی  ره  هـب  شنیرفآ ، رد 
هرهب يارب  درم  هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  تسا . درم  هب  نززاینزارتدـیدش  بتارم  هب  نز  هب  درم  يزیرغ  يدـنمزاین  اما  تسا  رتمکدرمزا 

درم زا  رتـمک  نز  یمـسج  ناوت  نوچ  اـما  دزرو . يرود  يدرخ  مکو  یتـیلوؤسم  یب  زا  دـنکور و  هداوناـخ  لیکـشت  هب  نز ، دوجو  زا  ندرب 
يّدعت زا  دزاس و  بوذـجم  ریخـست و  ار  درم  بلق  هک  تسا  هدـینادرگ  هوبنا  نانچ  يو  دوجو  رد  ار  ییابرلد  لماوع  لاعتم  راگدرورپ  تسا 

يارب ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ ، فافع و  اـیح ، دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  فوسلیف  کـی  دراد . زاـب  نز  قح  هب 
زا هک  تسا  هتفایرد  دوخ  هب  صوصخم  ِسح  يرطف و  ِشوهاب  نز ، تسا  هدرب  راک  هب  درم  ربارب  رد  شتیعق  وم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهبنارگ 
رب درم  يوزاب  روز و  هدهع ي  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اب  یگدـنز  نادـیم  رد  دـهاوخب  رگا  دـنک و  يربارب  درم  اب  دـناوت  یمن  یمـسج  ظاحل 

قـشع و رهظم  ار  وا  هک  تسا ، هداـهن  درم  دوـجو  رد  تقلخ  هک  تسا  هتفاـی  يزاـین  ناـمه  رد  ار  درم  فعـض  رگید  فرط  زا  و  دـیآ ، یمن 
رد ار  درم  فعـض  تفای و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  نز  هک  یتقو  . ... تسا هداد  رارق  ّتیبولطم  ّتیقوشعم و  رهظم  ار  نزو  بلط ،
رود هب  لسوتم  دـنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار  نآ  زا  هک  دـش  لمجت  ییارآ و  دوخ  رویز و  هب  لـسوتم  هک  روط  ناـمه  تسناد  دوخ  ربارب 
دنک رت  هتخورفارب  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ  تسیاب  هکلب  دنک  ناگیار  ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دش . زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشاد  هگن 
زاغآ زا  هک  دنراد  ناعذا  دنا ، هداد  رارق  یبایزرا  دروم  ار  نآ  تالوحت  رشب و  یگدنز  هک  نانآ   1. دربب الاب  ار  دوخ  عقومو  ماقم  هجیتن  رد  و 

تـسوپ اب  سپـس  ناتخرد و  گرب  اب  تسخن  اهنآ  دـننک . هیهت  ار  یبسانم  شـشوپ  ات  دـنا  هدیـشوکدرم  نز و  زا  کـی  ره  ناـسنا ، شیادـیپ 
شـشوپ دیدج ، رازبا  عبانم و  هب  نتفای  تسد  تعنـص و  تفرـشیپ  اب  دندناشوپ . یم  ار  شیوخ  دوخ ، ياه  هتفاب  تسد  اب  اهدـعب  تاناویح و 
يوپاکت هک  دـهد  یم  ناشن  تسا  هدوبن  هارمه  یـصاخ  شزومآ  اب  هک  هبنج  نآ  زا  تامادـقا  نیا  دـیدرگدنم . هرهب  یلماکت  تارییغت  زا  زین 
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رد دوخ  تردـق  ندوـب  دودـحمان  هب  یفرط  زا  دریگ و  هلـصاف  ینید  تیبرت  زا  نز  هاـگره   2. تسا يرطف  يرما  شـشوپ  نتفای  يارب  ناـسنا 
باجح . 2 . 71  - ص69 يرهطم ، یضترم  باجح ، ۀلأسم  . 1 ییامندوخ و -  اب  هک  دیشوک  دهاوخ  گنرد  یب  دبای  یهاگآ  اه  بلق  لزلزت 

راتفگرد هراب  نیا  رد  دوش . مامت  اه  هداوناخ  یشاپورف  ياهب  هب  راک  نیا  دنچ  ره  دبای ، تسد  دهاوخب  هچنآ  هب  يربلد ، ص  یهلا ، نایدا  رد 
رگید يا  هچیرد  زا  یلو  تسا  نانز  زا  شهوکن  یعون  یحطـس  هاـگن  رد  هکدوش  یم  تفاـی  یتـالمج  مالّـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناـیاوشیپ 

گرزب ربمایپ  هک  نیا  هنومن  نآ  زا  تسناد . وا  هتفهن  يورین  زا  یتمـسق  حیرـشت  نز و  تردق  هب  فارتعا  رادشه و  یعون  ار  نآ  ناوتب  دیاش 
هلیـسو ود  نیا  زا  کی  ره  اـب   ) 1. درادـن دوجو  مشخ  ناـنز و  زا  رت  يوق  یهاپـس  سیلبا  يارب  تسا : هدوـمرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا
تراکد  2. منیب یمن  نانز  دوجو  زا  رترابنایز  نادرم  يارب  ار  يا  هنتف  چـیه  دوخ  ِتلحر  زا  سپ  دـنکفا ). یم  نیمزرب  ار  دارفا  نیرتدـنمورین 

كردتسم ا ج 5؛ص515 2. یفاکلا ، .1 تسا -------------------- . رتشیب  حتاف  نوشق  کی  زا  شتردـق  ابیز  نز  کی  دـیوگ : یم 
ح 15  ، باب 117 حاکنلا ، باتک  لئاسول ،

تردق زا  ییوجدوس  . 2

یگژیو نیا  هک  نامز  نآ  ات  یلو  دنز . یم  جوم  وا  دوجو  رـسارسرد  ناگدید ، اه و  لد  بلج  هب  لیامت  تسا . نز  داهن  زا  يا  هراپ  ییابرلد 
یفرط زا  دبایرد و  ار  دوخ  یگژیو  نیا  نز  نوچ  اّما  دیآ . یمن  دیدپ  یلکشم  سک  چیه  يارب  دشاب  هارمه  يو  تیاده  حیحص و  تیبرت  اب 

هک دبای  یمرد  دوخ  زایتما  نیا  فشک  اب  وا  دروآ . یمن  راب  هب  يزیچ  هعماج ، یهابت  زج  هکدهن  یم  مدـق  یهار  هب  دـشاب ، فیعـض  شنامیا 
بلج يارب  تیعقوم  ره  رد  ور  نیا  زا  دسرب . دهاوخب  هک  يدصقم  ره  هب  هناگیب ، صاخشا  اب  یتبحـص  مه  شیارآ و  یخوش و  اب  دناوت  یم 

: دنیوگیم هک  تسین  ببـس  یب  دنک . یم  اوران  هدافتـسا  دوخ  یفطاعو  یمـسج  ياهدادعتـسا  تاناکما و  زا  یـشخب  زا  صاخ ، يدرف  هّجوت 
رگا دوش - هدنبیز  سابل  لّمجت  اب  هاگره  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نز  تعیبط  دـنوشن ، هسوسو  يرگ  هولج  هب  ات  دـیناشوپب  هداس  سابل  ار  نانز 

. دوش یم  رادـیب  وا  رد  يرگ  هولج  سوه  دوز  یلیخ  دـشاب - هتفرن  شیپ  ینید  گـنهرف  رظن  زا  هدرک و  دـشر  یبساـنمان  یتـیبرت  طـیحم  رد 
هک درک  نانچ  گنرین  اب  ناطیش  ینعی  1. امهتأوس امهیریل  امهسابل  امهنع  عزنی  دیامرف : یم  دراد ، فیرظ  يا  هراشا  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 

نوچ هک  تسا  نآ  هدومرف  نیا  هداس  يانعم  دراذگ . ناشیاشامت  هب  ار  نانآ  ياه  یتشز  نآ ، زا  سپ  ات  دنوش  سابل  نودب  شرـسمه  اب  مدآ 
دشاب نینچ  دیاش  نآ  يانعم  تقیقح  اّما  تسا .  هدیدرگ  هنهرب  ناشیا  مادنا  هک  دندش  هّجوتم  هرابکی  هبدندرک  يوریپ  ناطیش  زا  اّوح  مدآ و 

هک دـنرب  یم  یپ  ناـیمدآ  جــیردت  هـب  دوـش  یم  كرت  شنیرفآ  ماـظنرد  طـباوض  تیاـعر  دور و  یم  راـنک  هـب  یمدآ  شــشوپ  یتـقو  هـک 
نیا دنوش . یم  رادیدپ  کیاکی  یعامتجا  ياه  نارحب  اه و  یناماسبان  اه ، یتشز  هاگنآ  دوش و  یم  هدوشگ  يدیلپ  ره  ماجنا  هار  یگنهرباب ،
دارفا ناطیـش و  گنرین  نایب  زا  سپ  هیآ  نیمه  رد  داهن . دـهاوخ  اـشامت  هب  نتـشیوخ  زا  یگنهربزا ، سپ  یمدآ  هک  اـه  یتشز  ناـمه  تسا 

: ینعی هداس  ناـیب  هب  نونمؤیـال . نیذـّلل  ءاـیلوا  نیطایّـشلا  اـنلعج  اـّنا  مهنورتـال  ثیح  نم  هلیبقو  وه  مکیری  ّهنا  دـیامرف : یم  تفـص ، ناـطیش 
و تشز ، ار  شـشوپ  باجح و  قیاقح ، نتخاـس  هنوگژاو  اـه و  هسوسو  اـب  اـت  دـشوک  یم  - ناـیّنج زا  هچ  دـشاب و  ناـیمدآ  زا  هح  ناـطیش -
هب هتسباو  هورگ  ناطیش و  دبای . ّطلست  نانآرب  یمدآ ، نامیا  ایح و  ندناتـساب  دهد و  هولج  نیرفآ  هبذاج  ابیز و  امـش  يارب  ار  مادنا  یگنهرب 

ناگدـننک جـیورت  هیامرـس و  نابحاص  تسا . نینچ  مه  یتسار  دـینیب . یمن  ار  اـهنآ  امـش  هک  دـننیب  یم  يا ) هنوگ  هب   ) ییاـج زا  ار  امـش  وا 
. دـننک مهارف  ار  دوخ  ییوجدوس  رـشب و  طاطحنا  تابجوم  هنوگچ  اهرکیپ  نتخاس  هنهرب  زا  سپ  هکدـنناد  یم  ام  زا  رتهب  یگنهرب  گنهرف 

هبآ 27. فارعا ، هروس ي  ا . میرادن ---- . یهاگآ  دوخ  باختنا  هدنیآ ي  زا  ام  یلو 

باجح هفسلف ي  نایب  زا  رت  يرورض 

هراشا
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هب هک  تسناد  دهاوخن  دنادن  يزیچ  دوخ  هوکش  زا  هک  ییوناب  تسا . نز  هاگیاج  يدنمجرا  دناسر  یم  تابثا  هب  ار  باجح  ترورض  هچنآ 
هتخانـش ار  نتـشیوخ  هک  دنک  ظفح  اه  هاگن  زا  ار  دوخ  دیاب  هچ  يارب  دناد  یم  یـسک  دریگب . یـششوپ  دوخ  رکیپ  نوماریپ  دیاب  ببـس  هچ 

هب ار  نز  دیاب  هداس ، ياهزردنا  باجح و  رب  دیکأت  ره  زا  شیپ  سپ  تسا . یهاگآدوخ  راهظا  یعون  نز  يارب  شـشوپ  نایب ، نیا  اب  دـشاب .
نانآ هک  تسا  تلع  نیدـب  طقف  ناوناب  ياـه  یگنهرب  همین  اـه و  یگنهرب  رتشیب  هکدرکداـی  مسق  ناوت  یم  تقیقح  هب  دناسانـش ، يو  دوخ 

رد ار . شیوخ  یمـسج  ياه  یگژیو  هن  دنا و  هتخانـش  ار  دوخ  حور  ياه  ییاناوت  هن  دنناد . یمن  يزیچ  دوخ  دوجو  ياه  یتفگـش  زا  زونه 
میدقت یگنهرب ، زج  یلـصاح  تسا  هتخیمآ  طیحم  یگدولآ  ییوجدوس و  گنرین و  اب  نوچ  تسا  هدش  هدناسانـش  نانز  هب  هچنآ  زین  برع 

یگداوناخ ای  یّلم  ِیثوروم  تداع  تمحز و  لماع  طقف  وا  يارب  شـشوپ  دوشن  هدناسانـش  يو  دوخ  هب  نز  رگا  تسا . هدرکن  اـهنآ  عماوج 
؛ دوش یم  هتـشاذگرانک  اه  طیحم  رگید  رد  ددرگیم و  تیاعر  یمالـسا  ياه  طـیحم  رد  طـقف  باـجح  تروص ، نآ  رد  دوش . یم  دادـملق 

نیا هک  تسیکو  تسیچ  وا  دـنک و  تظفاحم  هچ  زا  دـهاوخ  یم  دوخ  شـشوپ  اب  دـنادن  نز  هک  هاگ  نآ  دـنا . هنوگ  نیا  يرایـسب  هک  نانچ 
نآ دریگ . یم  هلـصاف  نآ  زا  غیلبت ، ای  راشف  نیرتمک  اب  درادن و  یماود  شباجح  دیـشوکدیاب ، يو  زا  تظافح  یکاپ و  سّدقت و  يارب  همه 

یناسک مه  دـیاش  ار . باجح  هن  ار و  درم  هن  هتخانـش و  ار  نز  هن  يو  اریز  تسین . وا  رب  يا  هدرخ  دـنک  یم  دای  تمحز  هیام  ار  باجح  هک 
بیـسآ هس  ره  هب  دـنهاوخ  یم  باجح  رب  يریگ  هدرخ  اب  دـنراد  رـس  رد  رگید  ییادوس  نز  زا  نوچ  اـما  دـنا  هتخانـش  بوخ  ار  هس  ره  نیا 

هب تسا و  هدرک  گنت  نادرم  رب  ار  هار  اه  هاگرذگ  اه و  هزاغم  رد  نانآ  ماحدزا  هک  ام  راید  زورما  باجحاب  نانز  همه  ایآ  یتسارب  دنناسر .
اهنآ زا  هک  ینامـسآ  باجح  ایآ  دنا !؟ هدیمهف  ار  باجح  موهفم  دـنوش ، یم  نخـس  مرگ  راک ، لحم  هزاغم و  رد  هناگیب  ره  اب  هتـسویپ  روط 
نینچ دوجو  ناوت  یم  هنوگچ  دـنا !؟ هتفرگ  دوخ  نوماریپ  وتنام )  ) شوپور ای  رداچ  لکـش  هب  هک  تسا  يا  هچراپ  هعطق  نامه  دـنا  هتـساوخ 

ینمادکاپ یگدیـشوپ و  زا  نانز  هک  لاس  اه  هد  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  تسناد ! بولطم  هتـساوخ و  ادـخ  یـششوپ  ار  ییاه  شـشوپ 
هدوب تسردان  ای  لماکان  یخرب  دنا  هدناوخ  ای  هدینـش  هکزین  هچنآ  تسا و  هدـنام  هتفگان  ناشیارب  يرایـسب  قیاقح  زونه  دـنا  هدینـش  اهزیچ 
انـشآ شیوخ  یلـصا  هفیظو  هب  ناـشنادرم  هن  دوـخ و  هن  تسین و  نشور  ناـشیارب  نادـنچ  یمالـسا  شـشوپ  ياـهرایعم  ور  نیمه  زا  تسا .

. دنتسین

لحاس یب  يایر  د  نز ، تردق  . 3

رـسمه و شیاه  ییاـبرلد  اـه و  ّتیباّذـج  هاـنپ  رد  اـت  تسا  هدرک  کـمک  يو  هب  نز ، هب  اـه  ییاـناوت  نیا  ياـطعا  اـب  نیرفآ  یتسه  يادـخ 
ببـس اه  تیباّذـج  نیا  دـنک . ظفح  یـشاپورف  شزغل و  زا  دزاـس و  مرگلد  یگدـنز  هب  ار  اـهنآ  درادـب و  نوصم  اـهرطخ  زا  ار  شنادـنزرف 
تسد یتیلوؤسم  یب  يرابودنب و  یب  زا  ددرگیم و  هداوناخ  لیکـشت  ِقاتـشم  وا  هب  ندیـسر  يارب  درم  هک  يروط  هب  دوش ، یم  نز  تیبوبحم 

هک یناـناوج  تسین  مک  دـیوش . یم  تسد  هدوـلآ  یگدـنز  هاـنگزا و  يو ، دوـجو  زا  ندـش  اورماـکو  نز  هب  ندیـسر  هار  رد  دراد و  یمرب 
. دـنوش نمادـکاپ  نیتم و  دـنرادرب و  دوخ  هتـشذگ ي  يراک  فـالخ  ره  زا  تسد  تیاـفکاب ، اـبیز و  يرـسمه  هب  ندیـسر  يارب  دنرـضاح 

هبذاـج اـب  ار  دوـخ  رـسمه  بلق  هک  نیا  نآ  دوـمرف و  میلعت  يو  هب  مه  ار  نآ  هاـگیاج  درک  ینازرا  ار  یلیاـمت  نینچ  نز  هب  نوـچ  دـنوادخ 
ّبترم زیمت و  هتـسویپ  نارگید  روضح  رد  هک  نآ  هن  دزاسن ؛ هجاومرطخاـب  ار  وا  هاـنگ ، هسوسو ي  یتح  زگره  هکدـنکراهم  ناـنچ  شیاـه 
ناوناب نیرتهب  تسا : هدومرف  وا - رب  ادـخ  دورد  قداص - ترـضح  موصعم ، ياوشیپ   . ّبترماـن هدـیلوژ و  رهوش ، ربارب  رد  هناـخ  رد  دـشاب و 

و دشوپب ( هماج  نوچ  دراذگرانکار و  ایح  دوش  یم  هنهرب  سابلزا  یـسک )  ) هک نانچمه  دوش  اهنت  شرـسمه  اب  نوچ  هک  تسا  یـسک  امش 
همه دراد  هفیظو  نز  هدوـمرف  نیا  هیاـپ ي  رب   1. دنک نت  هب  ًالماکار  ایح  شـشوپ   ( دوش رـضاح  هناخ  نوریب  ای  نارگید  روضح  رد  دـهاوخب 

شوماخ اضرا و  وا  يرگ  هوشع  ِّسح  راک  نی  اب ا  دروآ . هنحـص  هب   ( رهوش دننام   ) شیوخ مراحم  روضح  رد  ار  يرگ  هولج  هب  دوخ  لیامت 
نتخاس هّجوتم  اهنت  راک ، نیا  زا  نز  فده  هکدـنامن  هتفگان  دـبای . یمن  نامرحمان  روضح  رد  يربلد  هب  یلیامت  دوخ  رد  رگید  ددرگ و  یم 
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تیعقوم تیـصخش و  هب  ار  درم  رظن  دراد  تسود  شیوخ  دوجو  نداد  رارق  رایتخا  رد  اب  نز  تسین . دوخ  مادـنا  يرهاظ  ياـه  هبنج  هب  درم 
وا راـنکرد  دوش و  یم  هدیجنررایـسب  دوـخ  هب  درم  یهجوـت  یبزا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دـنک . بلج  دوـخ  دوـجو  ياـه  هبنج  یفطاـع و 

شبحاص يارب  رهاوج  دننام  دـیاب  هک  تسا  درم  هب  قلعتم  سیفن  ءیـش  کی  نز  هک  تسین  نآروظنم  همه ، نیا  اب  دـنکیم . ینما  ان  ساسحا 
نینچ شرـسمه  يو و  هک  نآ  لاح  دـهد ، تیاضر  یگدولآ  هب  شبحاص  هزاـجا ي  اـب  دـناوت  یم  نز  دـشاب  نینچ  رگا  دوش . ظـفح   ( درم )

يا هنوگ  هب  رهوش  ریغ  لـباقم  رد  ار  وا  دنتخانـش  یم  درم  هب  قلعتم  يدوجو  ار  نز  نوچ  لـیابق  زا  يرایـسب  هتـشذگرد ، دـنرادن . يراـیتخا 
دوخ هژیو ، ششوپ  اب  هکدوش  یم  هتسا  وخ  نز  زا  رگا  تسین ، مالسا  هتساوخ  رکفت  نیا  دنزیرگب . وا  زا  همه  ات  دنداد  یم  ناشن  كانتشحو 

ششوپ زا  فده  دشاب . هدش  يراد  هاگن  درم  هب  قلعتم  یسیفن  يالاک  زا  ، ششوک نیا  اب  هک  تسا  ببس  نادب  هن  دنک ، ظفح  نا ر ا  رگید  و 
هدش ببـس  هنوگ  نیدب  باجح  میـسرت  دشاب . رهوش )  ) درف کی  ییوج  هرهب  هژیو ي  ات  دوش  ظفح  نانزها  دربتـسد ر  زا  نز  هک  تسین  نآ 

وا دوجو  زا  يرتشیب  هورگ  هک  دشابدازآ  دیراذگب  تخاسرفن  کی  هژیو  دیاب  ار  رایتما  نیدب  یـسیفن  يالاک  رچ ا  دنیوگب : نایبرغ  هک  تسا 
هرهب ي وا  یتمالس  نیا  زا  رـسمه  هتـسویپ  هتبلا  هک  تسناد ، هعماج  ندنام  ملاس  نز و  ظفح  لماع  ار  باجح  دیاب  نیاربانب  دنوش . دنم  هرهب 

ص 16. ج 14 ، هعیشل ، لئاسو ا  . 1 درب ---------------------- . دهاوخ  رتشیب 

يروابدوز ینیبشوخ و  . 4

دیدهت يزیچ  هب  نوچ  دندرگ و  یم  شوخلد  راودیما و  رتدوز  اه  هدعو  هب  رتریذپ ، تمالس  هیحور ي  رایسب و  فطاوع  یگدنراد  هب  نانز 
زا يا  هدومرف  رد  دـهن . یم  ریثأت  ناشیا  رب  نادرم  زا  رت  عیرـس  زیمآ  تفطالم  ياه  شزومآ  دریگ و  یم  ارف  رتدوز  سرت  ار  ناشناور  دـنوش 

ار وت  دیوگب  شرـسمه  هب  يدرم  رگا  اریز  دییامن . هقالع  زاربا  دوخ  نارـسمه  هب  میناوخ : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) نیما دـمحم  ترـضح 
هب يا  هبیرغ  يوس  زا  هاگره  هکدوش  یم  ببس  نز  يروابدوز  ینیبشوخ و  نیا   1. دور یمن  نوریب  وا  لد  زا  زگره  نخس  نیا  مراد  تسود 

لیامت و راهظا  نآ  اه  تیعقوم  یخرب  رد  اسب  هچ  دـنک و  یم  رواب  ار  نآ  هدـننکراهظا ، تقادـص  رد  دـیدرت  نودـب  دوش  هقـالع  راـهظا  يو 
نامه وا  بلق  قیمع . تسا  ییاـیرد  نآ  دوش و  یمن  ریپ  زگره  نز  بلق   » سیمرد هتفگ ي  هب  دوخ . رـسمه  زا  اـت  دریذـپ  یم  رتهب  ار  هقـالع 

هب یناسآ  هب  هکدوش  یم  ببس  نانز  یفطاع  دیدش  یگتـسباو  دوش » یم  نارگید  میلـست  اهنآ  مکح  هب  رایتخا  یب  هک  تسوا  شوگو  مشچ 
. تسناد نانز  ار  یعامتجا  یقالخا و  تافارحنا  همه  یلـصا  لماع  دـیابن  ببـس  نیمه  هب  دـنریذپب . ریثأت  ناشیاراتفر  زاو  دـننک  داـمتعا  درم 

راهظا رثکا  لیلحت ، ره  هب  دبیرف . یم  ار  وا  نز  تایحور  زا  اوران  هدافتسا  اب  هک  تسا  درم  نز ، یقالخا  طوقس  لماع  هکدهد  یم  خر  رایسب 
، نیاربانب تسین .  هارمه  یهاوخریخ  تقادـص و  اب  دراد و  ییوجدوس  هبنج  دوش  یم  نز  هب  هناگیب  دارفا  فرط  زا  هک  ییاه  ّتبحم  هقالع و 

نیبشوخ دارفا ، ياه  هدـعو  اه و  هقالع  راهظا  هب  درادـب و  رود  بیـسآ  نی  زا ا  ار  شیوخ  ساّـسح  فیرظ و  دوجو  هک  تسوا  دوخ  هفیظو 
زا یکاح  اه  شرازگ  دنام . نوصم  هدیرد  ياه  هدید  بیرفرپ و  ياه  نابز  زا  ات  دنک  ظفح  ار  یکاپ  میرح  نتشیوخ ، نانآ و  نایم  دشابن و 

. --- تسا هدوـب  نیغورد  ياـه  ّتبحم  هب  ندـش  هتفیرف  ّتبحم و  دوـبمک  تلع  هب  ناـنز  نارتـخ و  بـلغا  فارحنا  داـسف و  هـک  تـسا  نآ 
ص10. باب 3 ، ،ج 14 ، هعیشلا لئاسو  .1

ادخ تظفاحم  رد  . 5

ره ّتیعقوم  قباطم  شـشوپ  نیا  دنا . هتفرگرارق  ریذپان  بیـسآ  ياه  شـشوپ  رد  ریذـپ  هبرـض  فیرظ و  تادوجوم  همه  شنیرفآ  ناهج  رد 
زا لاس  دـنچ  هکلب  اه و  هام  شیوخ  مکح  تسوپ مـ هاـنپ  رد  ماداـب  ودرگزغم و  هنومن ، نآ  زا  دـنک . یم  تظفاـحم  نآ  زا  یبوخ  هب  دوجوم 

نآرد دـنک . یم  دـساف  ار  اـهنآ  تادوجوم  نیرت  فیعـض  ددرگ  یم  ادـج  اـهنآزا  تسوپ  هک  نیمه  اـّما  دوش ، یم  ظـفح  یگدوسرف  رطخ 
نوصم زین  شتآرطخ  زا  تسوپ ، نتشاد  اب  هک  ماداب  زغم  درب . یم  نیب  زا  ار  اهنآ  تبوطر  اوه و  یتح  كاخ و  اه ، هشپ  اه ، هچروم  تروص 
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نینچ زین  یمدآ  ساّسح  فیرظ و  زغم  دنک . يریگولج  دوخ  داسف  زا  اوه  ربارب  رد  یتح  دـناوت  یمن  دوخ  تسوپ  زا  ندـشرود  اب  دـنام  یم 
هب هک  تسا  (Piluitary) زیفوپیه هّدـغ  هلیـسو  هب  زغم  ياه  نامرف  تاحّـشرت و  همه ي  دـنیب . یم  رایـسب  همطل  بیـسآ  نیرتمکاب  هک  تسا 

تخــس و لـحم  رد  ار  زغم  لاـعتم  يادـخ  تـسا . لـصّتم  زغم  نییاـپ  هـب  اـه  گر  نـیرت  ساّـسح  اـب  دـشاب و  یم  بآ  هرطق  کـی  هزادــنا 
ناوختـسا نیرت  مکحم  زا  هک  تسا  هدرک  هطاحا  ار  زغم  مکحم ، هساک ي  شـش  دنامب ، رود  اه  بیـسآ  زا  ات  تسا  هداد  رارق  يریذپانذوفن 

یگداس هب  سومالاتوپیه  فیرظ  ياه  شخب  زیفوپیه و  هّدغ ي  دـنک  تباصا  ییاج  هب  یـسک  همجمج  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، ندـب  ياه 
فارحنا هب  دنیبب و  بیسآ  نز  رگا  تسا . زغم  بیسآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  وا  بیـسآ  ياهدمایپ  نز و  يریذپ  هبرـض  نایز  دنیب . یمن  بیـسآ 

، کناب رد  تروص  نیرتهب  هب  ار  دوخ  يذغاک  ياه  لوپ  یمدآ  هک  تسا  تفگـش  دنهن . یم  مدق  لطاب  هار  هب  وا  هلیـسو  هب  رفن  نارازه  دتفا 
شـشوپ نودب  وا  رتخد  رهاوخ و  رـسمه و  ار !... نز  اّما  دـیامن  یم  ظفح  مکحم  ياه  قودنـص  رد  تسین  شیب  یتازلف  هکار  شتارهاوج  و 

لوـپ و نادزد  زا  رت  نوزفا  بتارم  هب  دـنیاهنآ  نـیمکرد  هـک  ینادزد  هـک  یلاـح  رد  دوـش ، یم  هداد  رارق  یموـمع  شیاـمن  دروـم  بساـنم 
. دنناوتان دوخ  لد  مشچ و  راهم  رد  مدرم  زا  يرامـش  یب  هورگ  یلو  دنتـسین ، لوپ  هدـنیابر ي  مدرم  رتشیب  كدـنا  يدارفا  زج  اریز  . دـنیالط
اه نویلیم  اهن  زا آ  هکدنناد  یم  رتاور  دنمتریغ  نامدرم  تسا . رتمک  سومان  هب  دربتسد  ررض  زا  هتسویپ  لوپ  هب  دربتسد  ررـض  نیا ، رب  هوالع 
هب اّما  تسا ، هارمه  يراوشداب  ًالومعم  رهاوج  لوپ و  يدزد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دشاب . ناما  رد  دب  دصق  زا  ناشـسومان  یلو  دوش  هدوبر 
یب راکافج و  هچ  درک . ییوج  هرهب  دارفا  سیماون  زا  دز و  دربتـسد  نارتخد  نانز و  ياه  ییابیز  هب  هدولآ ، ياـه  هاـگن  اـب  ناوت  یم  یتحار 

هار و دنـسانش و  یمن  نز  دوجو  رهوگزونه  هک  دنروآ  یمرد  یناناوج  دقع  هب  ار  دوخ  هدیـسر  ون  نارتخد  هک  یناردام  ردپ و  دنا  گنهرف 
یم حـیرفت  هب  یموـمع  عماـجم  رد  دوـخ  نارتـخد  نارـسمه و  اـب  هک  ینادرم  ناـناوج و  تـسین  مـک  دـنناد . یمن  ار  وا  زا  تظفاـحم  مـسر 

نودب هک  هدرک  لیـصحت  هاگو  رهاظتم  دیدج و  لدم  ياه  کمدآ  درادن . یتسرد  شـشوپ  چیه  ناشیا  هداوناخ ي  هک  یلاح  رد  دننارذگ ،
دوجو رادتناما  ار  نتشیوخ  نانیا  دنهن . یم  مومع  هراظن ي  هب  تسا  هدرپس  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ار  یتبهوم  نیرتدنمجرا  يدزم  چیه  نتفرگ 

نز درک . تاـهابم  نارگید  روـضح  رد  وا  ياـه  ییاـبیز  هـب  ناوـت  یم  هـک  دـنناد  یم  يا  هلیـسو  ار  نز  دنــسانش و  یمن  شیوـخ  هداوناـخ 
یم دوخ  نارذـگهر  هب  هیمـالعا  ولباـت و  چـیه  نودـب  دراد  را  وـید  هک  یغاـب  دـشاب . راـصح  نآرود  هک  تسا  هوـیم  غاـب  دـننام  شـشوپاب ،

جـییهت و زا  شـشوپ ، هانپ  رد  ار  دوخ  نز  هک  ینامز  عقاو  هب  تسا . ... عونمم  مبحاص  يارب  زج  نم  هویم ي  لگ و  هب  یـسرتسد  هکدـنامهف 
رود دوخ  زا  ار  یتراسج  هیانک و  ره  ناکما  راک  نیا  اب  دراد و  یم  رود  دوخ  زا  ار  يزابـسوه  ره  عمط  دراد  یم  رود  نادرم  رظن  کـیرحت 

هک دـشوپب  يا  هماج  ای  دـهن  نوریب  يرـسور  زا  ار  دوخ  ياهوم  زا  یتمـسق  ای  دـنک  نت  هب  بسانتمان  سابل  يو  رگا  هک  یلاح  رد  دزاس . یم 
ور زا  هک  متـسین  هدیـشوپ  ناوناب  نوچمه  نم  دیوگیم  دوخ  ناگدننک  هراظن  همه  هب  دهن  یم  شیامن  هب  ار  شندـب  ياه  یگتـسجرب  یهاگ 

ییوناب همان ي  زا  یتمـسق  مزاس . یمن  مورحم  دـشاب - هدولآ  دـنچره  دوخ - هب  هاگن  زا  ار  منارگاشامت  نم  مزرو . غیرد  امـش  هب  نداد  ناشن 
درپس و نم  هب  ار  راگزور  يادرف  ِنادرم  زورما و  ِناکدوک  تیبرت  هرادا و  تیلوئـسم  دـیرفآ  نز  ارم  هک  دـنوادخ  نانز : شـشوپ  هراـبرد ي 

نیا هب  هک  زور  نآ  زا  شخبب . یمرگ  هداوناخ ، ياضعا  هب  شیوخ  دادادـخ  فطاوع  اب  شاب و  هداوناـخ  یم  ومع  طـباور  سیئر  وت  ومرف د :
دورن و رگید  بناج  هب  مرکف  منزن و  زابرـس  فیلکت  نیا  زا  يا  هظحل  هک  مدرک  دـهع  دوخ  اـب  متـشگ ، فقاو  دوخ  مهم  تسپ  تیلوئـسم و 
هرادا و نابایخ و  رد  هک  ار  يراعیب  راکیب و  ِناوج  ره  مناوت  یمن  هک  نم  ددرگ . لیامتم  نم  يوس  هب  نارگید  رکف  ببس ، یب  مراذگن  یّتح 
ار نانآ  هیانک  هب  مرداچ  يرـسور و  اب  روظنم  نیمه  هب  متـسین . ... یتشز  داسف و  لها  میوگب  اهنآ  کـیاکی  هب  منارب و  دوخ  زا  مدـید  رازاـب 

یمنرب تسد  چوپ  چیه و  يارب  شیوخ ، يردام  يرسمه و  تیلوئسم  زا  متـسین و  فارحنا  ِلها  نم  هک  دننادب  ات  ما ! هداد  رادشه  رایـشه و 
هن دـنراد و  ار  شیوخ  ظفح  رنه  هن  هک  باجح  یب  ياه  مناخ  ِفالخرب  ار . اهنآ  مه  منک و  یم  ظـفح  ار  دوخ  مه  راـک ، نیا  اـب  نم  مراد .
ات شوپب  يداع  هداس و  یـسابل  ًالّوا  يور  یم  نوریب  هناخ  زا  هاگره  هک  ما  هداد  میلعت  مرتخد  هب  نم  دوخزا . ار  ناسوهُلب  ِندرکرود  ِتردـق 

ِگنر نودـب  راوطا ، ادا و  نودـب  ریگب  دوخ  رود  يرداچ  ًایناث : ییامنن . جیـسب  دوخ  هیلع  ار  اهنآ ، ینکن و  کیرحت  ار  نارـسپ  لـیامت  ّسح 
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ردپ و روضح  رد  دنیآ و  تا  هناخ  هب  دیاب  دنراد  ار  وت  اب  جاودزا  دصق  رگا  هک  ینامهفب  اهنآ  هب  ات  ورب  هار  نوزوم  یتاکرح  اب  . هدننک هریخ 
. دننک راهظا  ار  دوخ  ِداهنشیپ  دصقم و  كراپ - نابایخ و  هیشاح ي  رد  هن  ردام -

یسنج ششکدوجو  . 6

نخس هاگن و  زا  اهنآ  طباور  دوش و  دایز  درم  نز و  طابترا  هاگره  هک  تسا  نآ  یکی  درم  نز و  نایم  راوتـسا  نیناوق  ناوناب و  صیاصخ  زا 
هدنیازف ي زیارغ و  شتآ  هدنزورفارب ي  هک  هدمآ  دـیدپ  يا  هقالع  ناشیا  نایم  هک  دـنبای  یمرد  ود  ره  مارآ  یلیخ  جـیردت و  هب  دور ، رتارف 
- ثنؤم رکذـم و  دوجو  یّلکروط  هب  و  ناوج - رتخد  رـسپ و  طـباور  نوچ  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  تسا . رگیدـکی  زا  ود  نآ  تاـعّقوت 

هقالع رگیدکی  اب  اهنآ  دمآ  تفر و  تبحص و  دوررانک ، مادنا ، هدنریگارف ي  هدنرادزاب و  لماع  کی  هباثم  هب  ششوپ  دوش و  هطباض  نودب 
دارفارد هقالع  نیا  دنهد . هعـسوت  ار  دوخ  طباور  هکدـنبای  یم  لیامت  تّدـش  هب  ود  ره  سپـس  دـهد و  یم  ياج  يرگید  لد  رد  ار  کی  ره 

ره رگا  دراد . يرتشیب  راظتنا  هطبار  نیا  داجیا  رد  ، یـسنج لیاسمزا  شتاعّالطا  روخارف  هب  سکره  دنک . یمن  هولج  لکـش  کی  هب  فلتخم 
. تسا روآ  فارحنا  هک  دـنبای  یم  تسد  یتاعالطا  هب  ینیـشنمه  وگتفگاـب و  دـننادن  يزیچزونه  ییوشاـنز  لـیاسم  زا  اـهنآ  زا  یکی  اـی  ود 

. دنوشیم هدولآ  هانگ  هب  دیدرت  نودب  دنشاب  عالّطا  اب  هنیمز  نیا  رد  مه  رگا  . ( دوش تقد  )

یسنج يزیرغ  نارک  یب  زرم  . 7

یم ندیـشوج  زیارغ ، زا  يا  همـشچ  نز  هب  تبـسن  درم  رد  دوش  ناسآ  درم  يارب  نز  هب  یبایتسد  و  هطباـض ، نودـب  درم  نز و  طاـبترا  نوچ 
همشچ نیا  ریثأت  تحت  هاگره  دشاب  هتشادن  يوق  یمـسج  تردق  دنچره  درم  تسین . نآ  يوگخـساپ  وا  یمـسج  ياوق  ّتیفرظ و  هک  دریگ 

کی تسین . اـناوت  نآ  لـماک  ياـضرا  رب  شمـسج  هـک  دـیآ  یم  دـیدپ  سنجمهریغ  درف  هـب  تبـسن  یتـبغر  يو  رد  دریگرارق  ناـشوج  ي 
اه هد  نتـشاد  هب  تسا  نکمم  یحور  رظنزا  یلو  ، دزاس اورماکزیارغ  زا  ار  رـسمه  کـی  زا  شیب  دـناوتن  ینومروه  تردـق  رظن  زا  دـیاشدرم 

یمن کیرحت  ار  نادرم  زیارغ  نانز  هکدشاب  هتفای  شرورپ  ینید  گنهرف  اب  یطیحم  رد  وا  رگا  تشرـس  نیا  اب  دشاب . هتـشاد  قایتشا  رـسمه 
هدنیآ راکفا و  دننک  مادنا  ضرع  وا  لباقم  رد  مد  ره  نانز  وا  طیحم  رد  رگا  اّما  تشذـگ . دـهاوخ  اراوگو  نیریـش  درم  رب  یگدـنز  دـننک ،
ناوارف یناور  تالکشم  اب  ار  يو  زین  يراد  نتشیوخ  . ددرگ یم  هتخیسگراهم  شا  هیحور  یگتفشآ و  بارطضا و  شوختـسد  يدرم  نینچ 

، تاناویح رگید  فالخ  هب  یمدآ ، رد  یـسنج  هزیرغ ي  دزاس . یم  راچد  يرگـشاخرپ  یگلـصوح و  مک  ای  یحور  تلاسکو  یگدرـسفا  و 
اه تکرح  همه ي  یمدآ  يارب  تسین . نینچ  رشب  رد  اّما  دریذپ ، یم  نایاپ  يریگ  تفج  هب  تاناویح  رد  هزیرغ  نیا  دسانش . یمن  زرم  دح و 
هب هاگن ، نیرتمک  اب  دـهاوخ  یم  وا   . تسا یندرب  تّذـل  هبذاجرپ و  هدـننک و  کـیرحت  ، ینتـشاد تسود  سنجمه ، ریغ  درف  ياـه  تراـشاو 

. دبای تسد  تّذل  نیرتشیب 

نز هب  نادرم  شرگن  .8

رگیدکی اب  زین  ییوشانز  الخا ق  یـسنج و  ياه  هبذاج  یفطاع و  رظن  زا  دنراد  رگیدکی  اب  هک  ییاه  توافت  ببـس  هب  نانز  نادرم  هاگن  رد 
زا رتدـنیاشوخ  بتارم  هب  رت ، مادـنا  شوخ  ینز  نتـشاد  هک  درادـنپ  یم  دراد  مادـنا  رغال  يرـسمه  هک  يدرم  هنومن - ، نآ  زا  دـنراد . قرف 

رگیدـکی اب  نانز  دـننک  یم  رّوصت  نادرم  اـهنآ  بجوم  هب  هک  يرـصانع  نز . ياـه  یگژیو  رگید  هب  تبـسن  نینچمه  تسوا ؟ دوخ  رـسمه 
هوشع مادنا 5. بسانت  . 4 رطع . ای  ندـب  يوب  سابل و  . 3 ادص . گنهآ  . 2 وم ) تروص و  . ) نز يامیـس  . 1 تسا : ریز  رارق  هب  دـنراد  توافت 

، دشابن نانآ  تشرـس  زا  يا  هراپ  دـنچ  ره  نادرم  رد  رّوصت  نیا  ای ... يراد  هناخ  رنه  يزیمت و  دـننام  هژیو  تازایتما  .6 نز . ره  صاخ  ياه 
نینچ هلآ )) هیلع و  هللا  یّلص  ) دمحم ترـضح  زا  یتی  اور  رد  دراد . فعـض  تّدش و  یطیحم  لماوع  ریثأت  تحت  تسا و  یندشنراکنا  يرما 
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رـسمه رد  تسه  نز  نآ  رد  هچ  ره  هکدور  دوخ  رـسمه  يوس  هب  دمآ  دیدپ  یتبغر  وا  رد  دـید  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  تس : هدـمآ ا 
ترـضح هک  یلاح  رد  دنرادن . توافت  رگیدکیاب  نانز  هکدیآ  یمرب  نینچ  تسخن  هاگن  رد  نخـس ، نیا  زا   1. دوش یم  تفای  زین  يو  دوخ 

رد ناوت  یم  هک  یشوخ  ِكاردا  نامه  لماک  هنومن ي  هک  تسین  انعم  نادب  نخـس  نیا  زین  تسین . یتوافت  چیه  نز  ود  نایم  تسا  هدومرفن 
ح 8 باب 80 ، حاکن ، باتک  لـئاسولا ، كردتـسم  . 1 هکلب --  دوش . یم  تفاـی  زین  درف  دوخ  رـسمه  رد  درکوجتـسج  نز  نآ  اـب  ترـشابم 

رـسمه درادنپب  دـیابن  درم  تسا . ربارب  وا  اب  رنه  نیا  رد  زین  شدوخ  رـسمه  دـناشن  ورف  ار  يو  زیارغ  دـناوت  یم  وا  هچنانچ  تسا : نیا  روظنم 
ندرک مهارف  اب  تسناوت  دـهاوخ  دـشاب  ییوشانز  لیاسم  هب  هاگآ  سانـش و  هفیظو  درم  رگا  دراد . مک  يزیچ  ناـنز  هّیقب  زا  رنه  نیا  رد  يو 
نامه يایوگ  ثیدح  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ   1. دجنگن رواب  رد  هک  دبای  تسد  يذیاذل  هب  شیوخ  رسمه  اب  ترـشاعمزا  اه ، هنیمز 

نانز رد  هک  ییاه  توافت  هب  ادابم  هک  دهد  یم  میب  نادرم  هب  ثیدح  دنراد . توافت  رگیدکی  اب  نانز  دنرادنپ  یم  هک  دـشاب  نادرم  شرگن 
دوش یم  هقالع  قشع و  ببـس  هچنآ  هک  تفریذپ  دیاب  لیلحت ، ره  هب  دنوش . درـسلد  دوخ  یگدنز  زا  دنتفا و  فارحنا  هب  دننک  یم  هدـهاشم 

رـسمه ياراد  دـنچره  درم  تساه . توافت  نیمه  دوجو  دـنکیم  دـنم  هقالع  يرگید  هب  بوخ ، رـسمه  نتـشاد  دوجو  اـب  ار  يدرم  یهاـگو 
يو ِدوخ  رـسمه  زا  هنانز  صاخ  ياه  هوشع  مادنا و  ادـص و  امیـس و  رظن  زا  هک  دـتفا  ینانز  هب  شناگدـید  هتـسویپ  هک  هاگنآ  دـشاب  یبوخ 

هب ار  دوخ  هدیـشوپان  مادـنا  امیـس و  ییوناب  نوچ  دوش . یم  رادـیدپ  وا  رد  ناشیا  هب  يدارا  ریغ  لیامت  ای  قشع  اـی  هقـالع  یعون  دـنرتزاتمم 
یب ياه  سوه  تالیامت و  دزاسرادـیب  ار  دارفارد  هتفهن  لیم  هنانز  ياه  هوشع  رطع و  يوب  سابل و  اب  دراذـگ و  دـنمزاین  ناگدـید  ياشامت 

زا شیب  ار  نادرم  هچنآ  تقیقح  رد  دـشخب . یم  تّدـش  دـنازیگنا و  یمرب  تسا ، رذـگدوز  یـسنج  ياه  شـشک  نآ ، أشنم  اهنت  هک  ار  هیاپ 
ياه توافت  نانز  رگا  تسا . هدمآ  دیدپ  نانز  ِدوخ  یهاگآان  ببـس  هب  تسا - توافت  نانز  نایم  هک  - دزاس یم  دقتعم  شرگن  نادـب  شیپ 
دارفا . 1 دنـشکیم ------ . یگدرزآ  اه  توافت  نینچ  دوجو  هب  رتمک  نادرم  دنـشکن  نادرم  خر  هب  دوش  یم  هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  یمـسج 

. دنیامرف هعجارم   «( مینک یگدنز  بوخ  ياه « باتک  يرس  زا  لوا  دلج  ) امرگید باتک  هب  هراب  نیا  رد  دنناوت  یم  لهأتم 

طیحم زا  يریذپریثأت  . 9

یم ملاس  یقالخا  رظنزا  ًالومعم  دـننکدشر  ملاس  طیحم  رد  هاگره  درم - ای  نز  مدرم - بلغا  داقتعا ، اـب  هتخاـسدوخ و  ياـه  ناـسنا  زج  هب 
غولب ات  یلاسدرخ  زا  يدرف  رگا  دنوش . یم  دساف  هدولآ و  طیحم ، زا  يریذپریثأت  بجوم  هب  دشاب  هدولآ  ملاسان و  ناش  طیحم  نوچ  دننام و 
دئوس لـثم  يروشکرد  نوچ  اـّما  دوـش ، یمن  هدیـشک  فارحنا  داـسف و  هب  دـنا ، هدیـشوپ  شناـنز  نارتـخد و  هک  دـبای  شرورپ  یطیحم  رد 

ّتبحم و ببس  هب  دسانش ، یم  رتهب  ار  دوخ  هدیرفآ ي  ِتشرـس  هک  یمدآ  يادخ  تشاد . دیما  يو  تیاده  هب  ناوت  یمن  چیه  دنک  یگدنز 
هب ار  نارگید  هن  دتفارد  یتشز  هب  دوخ  هن  ات  تسا  هداد  میب  یعامتجا  طیحم  نتخاس  هدولآ  زا  ار  يو  دراد ، شیوخ  هدیرفآ ي  هب  هک  يرهم 

هاگن ملاس  اب  دنباتشب و  رگیدکی  کمک  هب  ندنام ، كاپ  يارب  هکرتهب  هچ  دنتـسین  هتخاسدوخ »  » همه اه  ناسنا  هک  لاح  دزادنارد . فارحنا 
نیا تسین . هاگرذگرد  هبورکاخ  نتخیر  هب  اهنت  یعامتجا  طیحم  نتخاس  هدولآ  دنه . شرورپ د  ملاس  ار  هدنیآ  ِلسن  دوخ و  طیحم ، نتشاد 

و دنشکب . خر  هب  ار  شیوخزرم  دح و  یب  ياه  هبذاج  صاخـشا ، ناگدید  يور  ارف  ناوناب  هک  تسا  یعامتجا  تمالـس  اب  هزرابم  یعون  زین 
ياه هدـقع  دـننز و  دنخـشیر  ناگدـننک  هراظن  هتفای  بارطـضا  ياه  لد  رب  دـنرذگب و  یگدوسآ  اـب  دوخ  دـننکرادیبار و  هتفخ  همین  زیارغ 

. دـینکن تکرح  هار  نایم  زا  نتفر ، هار  ماگنه  دوش : هتفگ  نانز  هب  رگا  تسین  یهاوخریخزا  رود  نادـنچ  سپ  دـنزاس . رو  هلعـش  ار  يزیرغ 
ار دارفا  لیامت  سح  رطع ، نآ  مامـشتسا  هکدیزاسن  رطعم  نادنچ  ار  دوخ  دـینک . اپ  هب  دـنک  یمن  دـیلوت  ییادـص  هکرت  تحار  ياه  شفک 

ياه لد  دریگ و  تسد  هب  مورحم ، هنسرگ و  نامدرم  یتشم  راظنا  رد  ار  يرطعم  ذیذل و  ياذغ  ناسنا  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  دنازیگنارب !
. دروآ جنر  هب  ار  نادنمتسم 
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ادخ زا  یشسرپ 

حیحـص ياج  رد  ار  شتردق  هک  یهاوخن  وا  زا  یهد و  نارکیب  یتردق  يو  هب  هک  تسین  ازـس  تسین . يراگدیرفآ  وت  زج  ار  نز  ادـنوادخ ،
هک تسوا  يا . هتخاسن  درم  هتفیرف  ار  وا  يا ، هدرک  يو  ياه  ییاناوت  هتخابلد ي  ار   ( درم  ) وا دازمه  وت  هک  نانچ  دـهد . رارق  هدافتـسا  دروم 
هک نیا  رگم  دشن  هدیزگرب  توبن  هب  يربمایپ  چیه  هک : میا  هدینـش  دوخ  نایاوشیپ  زا  دنک . ناریو  ای  دابآ  ار  یناهج  دـهاوخب  رگا  دـناوت  یم 

همه نآ  اب  نز ، لباقم  رد  دـنناوت  یم  هنوگچ  يداع  مدرم  نیارباـنب  دـنک . شزغل  راـچد  ار  وا  ناـنز ، هلیـسو  هب  دـناوتب  تشاد  دـیما  ناـطیش 
زا ار  شا  یگدنز  نیمزرـس  اما  يداد ، یگدنّرد  يوخ  ار  ریـش  تسا . تفگـش  وت  راک  ایادـخ ، دـننک !؟ تمو  اقم  اه ، لد  بذـج  دادعتـسا 

ناما رد  وا  ّرـشزا  هلیـسو  نیدـب  ار  ام  و  دـناسر . یبیـسآ  یمدآ  هب  ادابم  ات  یتخاس  رفنتم  هکلب  نازیرگ و  نایمدآ  يوبزا  يدرکرود و  یمدآ 
زا وت  کمک  نودب  یمدآ  هک  نآ  لاح  تسین . تخس  نادنچ  رشب  يارب  يو  راهم  دشابن  نازیرگرـشب  زا  دنچ  ره  ریـش  لاح ، نیا  اب  یتشاد ،

هتـساوخن نینچ  یفرط ، زا  دوش . یمن  راهم  وت  ددم  نودـب  يا  هدیـشخب  يو  هب  وت  هک  تاناکما  اه و  هنیمز  ورین و  نآ  تسا . زجاع  نز  راهم 
هدیرفآ نیا  ماد  زا  ندـیهر  سپ  دـننکن . هدافتـسا  يدـب  هب  دوخ  تردـق  زا  ات  دنـشاب  سرتادـخ  شیدـناریخ و  داهن و  كاپ  ناگمه  هک  يا 

؟ تسا نکمم  هنوگچ 

دنوادخ خساپ 

نیدبی الو  ّنهبویج  یلع  ّنهرمخب  نبرضیلو  اهنم  رهظ  ام  ّالا  ّنهتنیز . نیدبی  الو  ّنهجورف  نظفحیو  ّنهراصبا  نم  نضضغی  تانمؤملل   » لقو
( یمرحمان ره  ) زا ار  دوخ  ناگدید  وگب : نامیا  اب  نانز  هب  ّنهتنیز و - .... نم  نبفخی  ام  ملعیل  َّنهلجرأب  نبرضیالو  وا ... ّنهتلوعبل  ّالا  ّنهتنیز 
ار دوخ  يرـسور  دیاب  تسادیپ و  يداع  روط  هب  هک  هچ  ـ نآ رگم  دـننادرگن ، راکـشآ  ار  دوخ  ياهرویز  دـنزرو و  ینمادـکاپ  دـنزادنا و  ورف 
هب  ) ار دوخ  ياهاپ  و  دننکن . راکـشآ  مراحم ) نوچ  یناسک  ای  ... ) ناشنارهوش و يارب  زج  ار  ناشیاهرویز  دنزادنا و  ورف )  ) شیوخ ِندرگرب 
هب هک  یتردق  رب  نوزفا  نز  راگدیرفآ  ، اهروتـسد نیا  زج  ددرگ . مولعم  دـنراد  یم  هتفهن  ناشیاهتنیز  زا  هچنآات  دـنبوکن  نیمز ) هب  يا  هنوگ 
هک تسا  یگژیو  ود  نیا  هب  تسا . هدرک  ظفح  ینیرفآ  رطخ  اهرطخ و  زا  هدیدنسپ »  سرت  مرش و   » کمک هب  ار  شدوجو  ، هتشاد ینازرا  وا 
 « يرـسمهدنچ  » رب ار   » يرـسمه کی  تسا و« رازیب  كانمیب و  دوش  نآ  نیا و  سوه  هچیزاب ي  هک  نآ  زا  دـشاب  هداـتفین  فارحنا  هب  اـت  نز 

هدولآ ياـه  هاـگن  زا  يرگ ، هولج  هب  رفاو  قاـیتشا  دوجو  اـب  ناـنز  تسا . رّفنتم  یمارتـحا  یب  یهاـنپ و  یب  یگزره ، زا  دـهد و  یم  حـیجرت 
. دنشاب هدش  راتفرگ  فارحنا  هب  هک  نآ  رگم  دننازیرگو . ناساره  دوخ  قوقح  هب  زواجت  ضّرعت و  زا  دندنسرخان و 

تسین لیخب  نانز  يادخ 

هراشا

نیدـب ات  تمکح  هچ  هب  شنیرفآ  ماظن  دـنناشوپب ، اه  هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  ییابیز  دـنراچان  نانز  هاگره  هک : تسا  یقاب  شـسرپ  نیا  ياج 
دیاب دـننک ؟ هدافتـسا  رهوش  دـننام  يدارفا  اهنت  اـه  تبهوم  همه  نآ  زا  دـیاب  ارچ  تسا ؟ هدرک  ینازرا  ییاـبرلد  ییاـبیز و  ناـشیا  هبرادـقم 

هب نز  ییامندوخ  سح  ياضرا  هنیمز ي  تسا و  لاکـشا  یب  رـسمه ، مرحم و  نادرم  ناـنز و  رگید  هب  اـه  ییاـبیز  نداد  ناـشن  هک  تسناد 
ناـمه يدوز  هب  دـشاب  نکمم  ناـگمه  يارب  نز  يرهاـظ  ياـه  تبهوم  زا  ندرب  هرهب  هاـگره  هک  نیا  رگید   1. تسا مهارف  عورـشم ، هویش 

نامه زا  دوش  راتفرگ  يو  ییابیز  دنبرد  اه  لد  دوشن و  راهم  نز  ییابیز  هک  هاگنآ  لاثم : يارب  دوش . یم  لیدـبت  شزرا  دـض  هب  اه  تبهوم 
یم تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  شزرا  اه  ییابیز  همه  دوجو  اب  هکدتفا  یم  يزور  لاح و  هب  نز  دوش و  یمن  یحیحص  هدافتسا ي  زین  ییابیز 

هک ششخبرپ  ِراگدرورپ  زگره  دیرفآ  یمن  داسف  نز  ياه  ییابیز  نتشاذگ  هراظن  هب  رگا  میتشاگن ). یتاکن  يدودح  ات  هراب  نیا  رد  . ) دهد
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. درک یمن  مورحم  نآزا  ار  نادرم  تشاد و  یمنزاب  راک  نآزا  ار  نانز  دزاـس ، یم  دـنم  هرهب  دوخ  ياـه  تمعن  زا  ار  یتیگ  نادـب  ناـبوخ و 
راـهم يارب  تسا  ینیرمت  باـجح  نتـشاد  تسا . رتـگرزب  فادـها  يارب  يزاـس  دوخ  روظنم  هب  یگنهرب ، زا  زیهرپ  یگدیـشوپ و  رب  دـیکأت 

رد ام  . 1 دوب -- . دـهاوخن  راوشد  شیارب  رگید  مزـال  ياـهراک  ماـجنا  دوش  زوریپ  هفیظو  نی  ماـجنا ا  رد  هک  یـسک  رگید . ياـه  شهاوخ 
. تشون ادج  یباتک  عوضوم  نیا  نوماریپ  تساراوازساما  میا  هتشاگن  یباتک  هراب  نیا  رد  باتک  نیمه 

(sexual urge) یسنج ششکرازبا  . 10

رکذـم سنج  يارب  ثنؤم  دوجو  نوخ ، رد  یـسنج  نومروه  حـشرت  غولب و  زا  سپ  هک  دـهد  یم  ناشن  یعامتجا  ياه  نومزآ  تاقیقحت و 
ریوصت سابل ، هدهاشم ي  یتح  دبای و  یم  هزات  يانعم  يو  يارب  نز  ياه  هبذاج  رگید  امیـس و  مادنا و  ادص و  دبای . یم  سوسحم  هولج ي 

هاـگو دروآ  یم  دـیدپ  يزیرغ  شـشکوا  يارب  دراد  قـلعت  نز  هب  هچنآره  یلکروـط  هب  ددرگیم و  رتدـنیاشوخ  وا  يارب  ناـنآ  رطع  يوـب  و 
ای رتخد  هاگره  ساسا  نیا  رب  دزورفا . یمرب  ناشیا  دوجو  رد  ار  رگناریو - ام  ا  رذـگدوز - ياه  هقـالع  شتآ  اـهنآ  اـب  ییوگنخـس  نیرتمک 

ریثأت هب  هّجوت  یب  دشخب - یمرگ  ار  هداوناخ  طیحم  نآ  هلیسو ي  هب  ات  هتـشاذگ  شرایتخا  رد  تلوهـس  هب  دنوادخ  هک  اهرازبا - نیا  زا  ینز 
نیا زا  حیحصان  هدافتسا ي  اب  اریز  دوش . یم  فارحنا  لزلزتراچد و  یع  امتجا  تایح  دنک  حیحـصان  هدافتـسا ي  دارفا ، لد  رب  نآ  رگناریو 
بوخ نانز  درادن . يا  هجیتن  هعماج  درف و  يارب  یهابت  زج  هک  دوش  یم  هدـناشک  ییوس  هب  هدـش ، کیرحت  دارفا  يزیرغ  تالیامت  اهرازبا ،

اهرازبا نیا  يریگراک  هب  هاگره  تسا . ششکداجیا  رازبا  همه  ابرلد و ،... يادص  ابیز ، هرهچ  رطع ، لثم  شوخ  يوب  لامعتـسا  هکدنناد  یم 
ار یـسنج  ماهوا  دـنکیم و  کیرحت  رادـیب و  رتدوز  رتشیب و  بتارم  هب  ار  هناگیب  سح  دزاس ، نوزفا  نز  هب  ار  يو  لیامت  رـسمه  روضح  رد 
وج اه  هد  زا  یهاوخرظن  رد  نم  هاگنآ !... دراد و  یم  او  هزیرغ  ياضرا  ياهنیمز  هب  یبایتسد  يارب  ییوج  هراـچ  هب  ار  وا  دـشخب و  یم  توق 

هدهاشماب ي هکدنیوگب  دننک . نایب  ینابایخ  نانز  نارتخد و  هدـهاشم ي  زا  ار  دوخ  ساسحا  رظن و  هک  ما  هتـساوخ  ناشیازا  لاسگرزب  نا و 
لـصاح دراد . مرـش  نآ  شراگن  نایب و  زا  ناسنا  هک  دندرک  یم  راهظا  یتاکن  بلغا ، اهنآ  دوش . یم  یعادـت  یلیاسم  هچ  ناشنهذ  رد  نانآ 

دوخ هب  ارم  نهذ  شـسرپ  نیا  هشیمه  اما  تسا . هتفرگ  یم  تّدـش  اـی  هدـش  رادـیب  اـهنآ  رد  طـباور ، يرارقرب  قوش  هک  دوب  نیا  اـهرظن  نآ 
رهاوخ ای  رسمه  هکدننیب  یم  اور  هنوگچ  دنبای  یم  دوخ  رد  یساسحا  نینچ  هدیشوپان  ِنانز  هب  هاگن  اب  نادرم  هاگره  هک  تشاد  یم  لوغشم 
راهظا مدرم  روضح  رد  هلیـسو  نیدب  اهنآ   1 ...! مییوگب هک  نآ  زج  دـنریگ ! رارق  نارگید  هاگن  لـباقم  رد  هنوگ  نیمه  ناـشدوخ  نارتخد  و 

ینز هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  لیلحت ، ره  هب  دـنهن . یم  شوپرـس  ناـشیاه  تسکـش  اـه و  یماـکان  رگید  رب  دـننک و  یم  تاـهابم 
روضح رد  ییاـمن  شوـخ  ییوبـشوخ و  نآ  هئارا  زا  هک  نآ  رگم  تسا ، هدرکاـمن  شوـخ  وبـشوخ و  دوـخ ، رـسمه  يارب  اـهنت  ار  نتـشیوخ 

، رـسمهریغ يارب  بتارم  هب  دشاب ، رـسمه  هجوت  بلج  لماع  رگا  ییوبـشوخ و ... ییابیز و  دوش ). ّتقد  .) دـشاب هدـیزرو  بانتجا  ناگناگیب 
ناجیه هتفیش و  یتحار  هب  ار  يرگید  درادن - يا  هبذاج  نادنچ  تسا و  هدش  يداع  رهوش  يارب  هک  اهرازبا - نآ  هاگو  دراد  يرتشیب  هبذاج 

هاگن رد  اّما  دـنراد ، ابیزان  هاگو  یلومعم  يا  هرهچ  مادـنا و  دوخ  هداوناخ ي  ياـضعا  يارب  هک  ینارتخد  ناـنز و  تسین  مک  دـنک . یم  هدز 
رد امیـس  شوـخ  وبـشوخ و  ار  دوـخ  ناـنز ، رگید  هاـگره  یلوـمعم - نارـسمه  نتـشاد  اـب  هـک  ینادرم  دنرایـسب  دـنیابرلد . رایـسب  هناـگیب ،

ییاه هرهچ  رگ  هراظن  نابایخ  رازاب و  ای  راک  طیحم  رد  مد  ره  نوچ  یلو  دنزرو ؟ یم  قشع  دوخ  یگدنز  هب  دنهنن - شیامن  هب  ناشروضح 
اه و مادنا  اه و  هفایق  هسیاقم  تقیقح  رد  دنوش . یم  درسلد  دوخ  رسمه  یگدنز و  زا  تسا ، رتابرلد  رتابیز و  ناشدوخ  رـسمه  زا  هکدنـشاب 
ای یمک  هب  نادـنچ  دـنکن  هسیاـقم  نآ  زا  رتهب  اـب  ار  دوخ  هژیو  ِتمعن  صخـش ، اـت  هنرگو  تسا  نیرفآ  يدرـسلد  هک  تساـه  هبذاـج  رگید 

، رت تشز  لباقم  رد  تشز  هرهچ ي  دـنک و  یم  هولج  تشز  رتابیز ، هرهچ ي  اب  هسیاقم  رد  ابیز  هرهچ ي  درب . یمن  یپ  دوخ  تمعن  يدایز 
هزورما هچنآ  اـب  زین  نیا  دـنیآ . دـیدپ  رتـمک  تسا - هدومنن  خر  راـبجا  هب  اـت  مک  تسد  اـه - هسیاـقم  نیا  هکرتـهب  هچ  سپ  دوـش . یم  اـبیز 

. میا هتشاگن  نادرم  هاگن  نانز و  ییامن  هولج  باتکرد  ار  شسرپ  نیا  لماک  خساپ  . 1 تسا -- . نکممان  دنا ، هتفرگ  شیپ  نانز  نارتخد و 
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 ! اجکات اجکزا  هلصاف 

نآ یمارگرتخد  نوچ  دـش . دراو  باـنج  نآ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  ناراـی  زا  ییاـنیبان  درم  یناـمز  دـنا ، هتـشون  هک  ناـنچ 
هب دوب ، انیبان  وا  دومرف : ربمایپ  تشگزاب . نامهیم ، جورخ  زا  سپ  تفر و  نوریب  نامهیم  قاتا  زا  دید  نینچ  مالّسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح ،
هک شرتخد  خساپ  زا  ربمایپ  درک . یم  مامـشتسا  ار  وب  وا  زین  مدید و  یم  ار  يو  نم  اما  دید ، یمن  ارم  وا  تفگ : يو  یتفر ؟ نوریب  تلع  هچ 

ار شراتفر  درکن ، شنزرس  تشاد  دوخ  ظفح  هب  هک  يدیدش  يدنبیاپ  هب  ار  وا  اهنت  هن  دش و  دونشخ  رایسب  دوب  تمارک  هوکش و  زا  راشرس 
نآراتفر هک  تسا  نآ  رگناشن  تقیقح  رد  دـییأت  نیا  یتسه ، نم  نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : داد و  رارق  قیوشت  دـییأت و  دروم 

نآ هک  اه  نرق  تشذـگزا  سپ  ام  کنیا   1. تسا هتـساوخ  یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدوب  يرایعم  نامه  قبط  رب  وناب 
نآ هک  نیا  زا  لفاغ  دراد !؟ یموهفم  هچ  انیبان  درم  زا  دوخ  ندـناشوپ  میـسرپ : یم  دوخ  زا  يروابان  اب  میهد  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  راتفر 
هب دوخ  راتفر  اب  وناب  نآ  دـیاش  دـنا . هدربن  یپ  نادـب  یتسرد  هب  نایمدآ  زونه  هک  تسا  یـسانش  ناور  لوصا  زا  يا  هراپ  هدـنرادرب  رد  راتفر 

دوـخ دزن  رد  نز  روـضح  زا  درم  دراد . هّجوـت  نز  ياـه  تفارظ  هب  هتـسویپو  تـسا  جنـس  تـفارظ  دـشاب  درم  رگا  درم  دـیوگیم : ناـیزورما 
رتمکار دوخ  ياه  ییابیز  هناگیب  روضح  رد  نز  ردق  ره  دنکیم . ساسحا  ار  يو  روضح  دـشاب  انیبان  دـنچ  ره  دـنک و  یم  تیاضر  ساسحا 

زا هک  نانچ  هناگیب ، دارفا  تاعامتجا ، رد  هک  تسا  نیمه  ياربو  تسا  رت  شخب  تیاضر  هناگیب  يارب  دـهد ، ناشن  شمرن  رتشیب  دـناشوپب و 
ییوجماک يدـح  ات  رهوش  دوجو  تروص  ره  رد  هچ  دـنوش . یمن  دونـشخ  رادرهوش  ِناـنز  روضح  زا  دـنوش ، یم  دونـشخ  نارتخد  روضح 

درم هکدوش  یم  بوکرس  یتقو  هیاپ  یب  ِسوه  ششک و  نیا  دزاس . یم  عونمم  دودحم و  دشاب - شـشوپ  مکرگا  یتح  ار - نز  زا  نارگید 
مادنا و نداد  ناشن  زا  نز  هک  ینامز  دنک . دروخرب  شمرن  اب  هدیـشوپان و  هناگیب  روضح  رد  لاح ، چـیه  رد  تسین  رـضاح  نز  دوش  نئمطم 
رد ار  هناگیب  درف  ياه  شـشک  همه ي  گنرد  یب  دـهدن  ناشن  شمرن  شراتفر  ندرک و  تبحـص  رد  دـنکزیهرپ و  مرحمان  هب  دوخ  يامیس 

: هک تسا  هداد  رادـشه  زورما  نانز  هب  دوخ  راتفر  اـب  میهف  يوناـب  نآ  درب . یم  نیب  زا  وا  رد  ار  تراـسج  تأرج  دزاـس و  یم  شوماـخ  يو 
هب دـیاب  هک  تسا  ببـس  نادـب  هن  شرگن  نیا  منیب و  یم  انیب  ار  ناـنآروک  نم  دـیرادنپ و  یم  روکار  دوخ  نوماریپ  ِمشچ  هریخ  ِنادرم  اـمش 
ص 38. ج 104 ، راونال ، اراحب  . 1 تسانیب -- . دشاب ، رگا  مه  روک  نز ، تیعقوم  ِییاسانش  رد  درم  نوچ  هکلب  زگره ! دوب . نیبدب  نادرم 

نانز تماهش  ساره و  مجنپ : لصف 

هراشا

، دزاس مورحم  شیوخ  ینطاب  يورین  تخانـش  زا  ار  درم  دهاوخ  یمن  شا  يرهاظ  تردق  شیامن  اب  زاغآ  رد  نز  رادـیاپ  یگدـنز  ترـسح 
هب دـنکیم و  نادرگرـس  دوخ  رهاوظ  يایند  رد  ار  وا  درادـن  ار  يونعم  نارک  یب  يورین  نآ  كرد  تقاـیل  يو  دوش  نئمطم  هک  یناـمز  یلو 

. دوش عالطا  اب  وا  يونعم  زیمآرارسا  يایند  زا  درم  يزور  هک  تسا  راودیما  زین  هلحرم  نیمه  رد  هچرگ  دزاس . یم  لوغشم  نتشیوخ 

ینابایخ نادازون 

لاس زا  سپ  هک  تسا  يا  هبرجت  دزاس  یم  رود  دوخ  یقیقح  تیـصخش  زا  مارآ  مارآ  ار  يو  نز  یگدیـشوپان  هک  نیا  رب  لـیالد  نیرتهب  زا 
درم نز و  نایم  یعامتجا  یقاالخا و  ياهزرم  نوچ  هک  تخاس  نشور  ناشیا  تشونرـس  داد  ناشن  نایناهج  هب  برغ  ناـگنهرب  ياـیند  اـه ،

تیصخش هابتشا ، هب  هکددرگیم  ینازرا  يزیچ  وا  هب  ضوع  رد  هدناتس و  يو  زا  هناکریز  نز  تیـصخش  شیاسآ و  تینما و  دوش ، هتـشادرب 
قوقح رهاظ ، هب  دنا و  تیلاعف  لوغـشم  مزال  شـشوپ  نودب  نادرم ، شوداشود  ینید  ریغ  عماوج  رد  نانز  ام  راگزور  رد  دوش . یم  هتخانش 
نآرد تسا . هدش  رتمک  هبرگ  دازون  کی  زا  نز  شزرا  هک  نآ  لاح  دنا . هدروآ  تسد  هب  تسا  هدش  نادرم  بیـصن  هچنآ  دـننامه  يا  هزات 
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رد دریگ . یمن  تروص  یـششوک  نز  ناور  تینما  يارب  دوش  یم  شـالت  اـه  هبرگ  لاـح  هاـفر  شمارآ و  يارب  هک  هزادـنا  نآ  اـه  نیمزرس 
بـش کی  رد   » اما دـنکدشر ... بوخ  دـبای و  ّدـلوت  ملاس  ناشدازون  ات  دـنریگ  یم  رارق  هژیو  تبقارم  دروم  نامیاز  نامز  رد  اه  هبرگ  اجنآ 

توعد هب  متـشاد  میمـصت  هک  یناـمز  شیپ  لاـس  تسیب   1 . « دوش یم  تفاـی  هلاـبز  لطـس  رد  ناـبایخ و  راـنکرد  یمدآ  دازوـن  رازه  تشه 
زا یکی  دوباـپرب . ییاـغوغ  اـم  ناـمتراپآ  رد  بشید  مدرک : تفاـیرد  اـهنآ  زا  نینچ  يا  هماـن  هک  مراد  داـی  هب  موش  اـکیرمآ  یهار  مناردارب 

نیا متفگ  تسا . هدیـسر  شنامیاز  تقو  هک  نیا  لثم  دـباوخ ، یمن  ام  هناخ ي  هبرگ ي  تفگ  دـیبلط و  ارم  بش  ياه  همین  رد  ناـگیاسمه 
هب صوصخم  کشزپ  نیـشام و  دعب  هقیقد  راهچ  درک و  نفلت  یلطعم  نودب  وا  نک ! نفلتاه  هبرگ  صوصخم  ناتـسرامیب  هب  درادن ، ازع  هک 
اه هبرگ  زا  کشزپ  مه  بش  ادرف  دـش  رارق  دنتـشگزاب . رگید  هبرگ ي  هچب  دـنچ  اب  حبـص  ادرف  دـندرب و  هارمه  ار  هبرگ  اهنآ  دیـسر . هناـخ 

تینما تیصخش ، نانآ  هب  دنسانش  یم  باجح  ام  ناملسم  نانز  زورما  هک  يا  هداس  شـشوپ  هک  مینک  یمن  اعدا  ام  دنک . تدایع  ناشردامو 
یعامتجا ياه  یناماسبان  عیاجف و  يرایـسب  زا  ّدـح  نیمه  رد  شـشوپ  نیا  تفگدوش  یم  هک  نیا  زج  دـنک ؛ یم  هیدـه  یعامتجا  مارتحا  و 

تیـصخش و ّتینما ، رب  هوالع  نز  هک  تسا  دـیما  دوش  مهارف  هعماج  ینید  گنهرف  دـشر  ياه  هنیمز  رگید  رگا  درک و  دـهاوخ  يریگولج 
. دروآ تسد . هب  مه  ار  دوخ  لماک  مارتحا 

دش هتخانشرّصقم  ششوپ "  " اهنت

هس هتـسویپ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دزاس  یم  رتدنمجرا  ار  نآ  دنک و  یم  ظفح  ار  نز  تیـصخش  لماکو ، تسرد  ِشـشوپ  هک  نیا  شریذپ 
يا هعومجم  هکدبای  یم  دوخ ر ا  تسرد  موهفم  رما ، ود  نیا  ددرگ و  یم  نیمأت  نز  تیـصخش  تینما و  ینامز  - 1 میریگرظن : رد  ار  هتکن 

 --- هدشن و هتخانـش  رظن  چیه  نز  ياهب  جرا و  هک  هاگنآ  دوش ، ارجا  هتفریذـپ و  نارگید  وا و  دوخ  فرطزا  یعامتج  یقالخ ا  نینا ا  وق  زا 
رد دنک . یمن  نیمأت  ار  نز  تینم  مارتح و ا  -ا  دشاب لماکدنچره  یمالس - شـشوپ ا  دشاب  هتفاین  تیمـسر  ش 1079 . یگتفه ، تاعالطا  .1

ياه هداوناخرب  ناوت  یمن  لـیلحت  نیا  اـب  نآ . لـماکی  هبترم  هب  هن  دـبای ، یم  تسد  تینما  تیـصخش و  زا  یـشخب  هب  اـهنت  نز  تروص  نیا 
لماک تیـصخش  تینما و  هتفاین و  تسد  دوخ  يالاو  جرا  هب  نز  ناشیا ، نایم  رد  هنوگچ  هک  تفرگ  هدرخ  یمالـسا  ياهروشکرد  یبهذـم 
ببس هب  اه  متس  زا  يا  هراپ  دزاس . دودسم  ار  نز  هب  متـس  ياه  هچیرد  همه  ییاهنت  هب  باجح  هک ، تسین  نینچ  اریز  تسا ! هدیباین  ار  دوخ 
رسمه ای  ردپ  يوس  زا  هناخ  طیحم  رد  تسا  نکمم  هک  یمتس  دننام  وا . یباجح  یب  ببـس  هب  هن  تسا  هدش  هتـشاد  اور  نز  رب  رگید  لماوع 

متـس میهدـن . میمعت  رگید  ياـه  تلع  هب  دوخ ، هژیو  لـلع  هب  زج  ار  یعاـمتجا  ياـه  هدـیدپ  میا  هتـسناوتن  زوـنه  اـم   1. دوش هتـشاد  اور  ... و
هب هکدراد  هژیو  ییاه  تلع  ای  تلع  کی  ره  هک  تسا  ییاه  هدـیدپ  یعامتجا ، رکف  حطـس  ندوب  نییاپ  یگدـنز و  یگتفـشآ  یگداوناـخ ،
نز ماقم  هب  تبـسن  يا  هتفای  دـشر  گنهرف  دـشاب و  رود  بهذـم  قالخا و  زا  رهوش  ای  ردـپ  هناـخ ، رد  هاـگره  تسین . طوبرم  درف  باـجح 

ینهذ هتخودنا ي  - 2 دنـشاب . باجحاب  یناوناب  نانآ  دنچره  دوب ، دهاوخن  شرتخد  رـسمه و  رازگ  مارتحا  هاگ  چـیه  دـشاب ، هدرکن  بسک 
نخس نز  تیصخش  رب  نآ  ریثأت  باجح و  یبوخ  زا  ام  هک  یماگنه  تسین . حیحص  دنیاشوخ و  باجحاب  ناوناب  هب  تبسن  مدرم  زا  یهورگ 

گنرد یب  باجح  ندینش  اب  دوش . یم  تقیقح  نیا  شریذپ  زا  عنام  میراد ، نهذ  رد  باجحاب  نانز  یخرب  زا  هک  یبسانمان  ریوصت  میوگیم 
دروم هناخ  رد  هتـسویپ  اـی  تسا  جازم  یبصع  مهف و  مک  قلخدـب ، هدـیلوژ ، ینزریپ  هک  میروآ  یم  داـی  هب  ار  دوخ  هچوک ي  يوناـبلگ  همع 
باجح هک  ار  رما  نیا  شریذـپ  دـهد و  یم  هولج  دـنیاشوخان  ابیزان و  ام  يارب  ار  باـجح  ریوصت  تینهذ ، نیا  دریگیم . رارق  شرهوش  متس 

اب ار  قیاقح  تشون . ادـج  یباتک  تسا  راوازـس  هراب  نیا  رد  . 1 هشیمه ---  میا  هدرک  تداع  ام  دزاـس . یم  لکـشم  تسا ، روآ  تیـصخش 
هب ینز  هک  نیا  دریگ . یمن  ياج  ام  راکفا  رد  حیحـص  روط  هب  تقیقح  هاگ  چـیه  تروص  نیا  رد  مینک . ّدر  ای  میریذـپب  دوخ  ياـه  تینهذ 
هک دشاب  اور  رگا  دراد !؟ باجحاب  یطابترا  هچ  دوش ، جازم  ینابصع  قلُخدب و  تغارف ، یمکای  یمسج  فعض  ای  یگدنز  تالکـشم  تلع 

همه ي ناـیم  هنوـگ  نیمه  هب  زین  ناـباجح  یب  رد  دـیاب  تسناد  طوـبرم  ناـشیا  باـجح  هب  ار  ناـباجحاب  یگدـنز  هعیاـض  یناـماسبان و  ره 
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نیا زا  يرایـسب  دروم  ود  ره  رد  هک  نآ  لاح  تسناد . رارقرب  مکحتـسم  يدنویپ  یباجح ، یب  ناشیا و  ِیگدـنز  ياه  یناماسبان  تاعیاض و 
. درکوجتسج رگید  زیچ  رد  ار  یگدنز  یگتفشآ  افعض و  نآ  تلع  دیاب  درادن و  ناشیا  شـشوپ  عضو  اب  يدنویپ  اه  یتساکو  اه  یگتفـشآ 
رد صقاـن . هن  تسا  لـماک  باـجح  تسا  رثؤم  نز  هب  تینما  تیـصخش و  ياـطعا  رد  درک  اـعدا  ناوت  یم  هک  یباـجح  - 3 دوـش ) . ّتقد  )

. دور یمن  نآ  زا  رظن  دروم  راظتنا  نآ ، صقن  نازیم  هب  ناصقن ، تروص 

هیسن لالدتسا  زا  هِب  دقن  لَثَم 

كاپان یناوج  رگا  دییامرف . هجوت  لاثم  نیا  هب  تسا ، نز  تینما  تیـصخش و  ظفح  لماع  باجح ، هک  نیا  تابثا  رد  لالدتـسا  ره  زا  شیپ 
رد راکهانگ  ناگدـننار  تسا ؟ راودـیما  کی  مادـک  بیرف  هب  باجح ، یب  باجح و  اب  ِرتخد  ود  ناـیم  رد  دـهد  بیرف  ار  يرتخد  دـهاوخب 

تبحم هاگن و  هب  ناشیا  يدـنمزاین  ِلامتحا  دوش ؟ یم  هتـشاذگ  نایم  رد  کی  مادـکاب  هانگ  داهنـشیپ  دـننک ؟ یم  فقوت  کی  مادـک  لـباقم 
بوذجم و رتشیب  ار  ناناوج  ناگدید  کی  مادک  تسا ؟ هیانکو  رازآ  ضرعم  رد  رتشیب  کی  مادـک  تسا  رتشیب  کی  مادـک  هرابرد  نارگید 

لوصا هب  رت و  نمادـکاپ  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هداوناخ  تسا ؟ رتشیب  کـی  مادـک  هب  تبـسن  يزرو  قشع  رطخ  دـنک ؟ یم  راـتفرگو  هتفیرف 
هقالع يو  ینمادکاپ  هب  هک  یمود  ای  هدش  یگنهرب  بوذجم  هک  نآ  ایآ  دنا ؟ یگدنز  درم  کی ، مادک  ناراگتـساوخ  دـنرتدنبیاپ ؟ یقالخا 

؟ تسا هدش  دنم 

یگدیشوپان دزم  اه ، هاگن 

هدیشوپ ناوناب  مینکیم . تفایرد  ار  دوخ  ياهراک  دزم  مد  ره  هیـسن  ای  دقن  هب  ام  همه  تسا . دزم  وراک  هنحـص ي  همه  ام  یعامتجا  یگدنز 
یم دزم  هاگن  نیا  ماجنا  يارب  درف  ود  ره  دـنک و  یم  بلج  ار  دـنمزاین  ياه  هاگن  هدیـشوپان ، مادـنا  نداد  هولج  دـنا ، نینچ  زین  هدیـشوپان  و 

یعون ار  اه  هاـگن  نآ  هک  نآ  مه  نز  دزم  ددرگ و  یم  هتخورفا  هناـگیب  هب  هقـالع  زیارغ و  شتآ  يو  ِلد  رد  هک  تسا  نآ  درم  دزم  دـنریگ .
ناشیارب يدنسرخ  نیا  دنوش و  یم  دنـسرخ  نارگاشامت  یگریخ  زا  نارگـشیامن  نازاب و  هدبعـش  هکروط  نامه  درادنپ . یم  دوخ  هب  مارتحا 

هژیو ياهب  يو  يارب  اه  هاگن  تسوا . ییاناوت  هب  فارتعا  ییابیز و  نیـسحت  یعون  نارگید  هاـگن  زین  هدیـشوپان  نز  يارب  تسا ، دزم  نیرتهب 
اهدص رابخا ، اه و  تیاکح  تسا و  هدرک  هدهاشم  درم  رامثتـسا  تراسا و  رد  ار  دوخ  شیوخ ، تایح  خـیرات  رد  هتـسویپ  نز  اریز  دـنراد .
تساه هاگن  نیا  لاح  دهد . ناشن  درم  هب  ار  دوخ  تردق  يرترب  تسا  هتسناوتن  یگدنز  هصرع ي  رد  وا  هک  هداد  ناشن  يو  هب  دقن  هنومن ي 

. دـیآ یم  باـسح  هب  راـیتما  نز  يارب  فعـض و  هب  رارقا  درم  يارب  هدیـشوپان ، نز  هب  هاـگن  ره  دراد . تیاـکح  وا  هب  درم  يدـنمزاین  زا  هـک 
نادرم و هرهچ  ِتلاح  هدـهاشم ي  درک . مهارف  رتهب  ار  نآ  همادا ي  هنیمز ي  درمـش و  تمینغ  ار  نآ  دـیاب  دـنک  یم  ساسحا  نز  نیارباـنب ،
وا هراـظن  هب  نادرم  رگا  تسا . شخب  تیاـضر  نز  يارب  دـنا  هتخود  مشچ  نز  هنهرب  همین  مادـنا  هب  یگتفیـش ، یگدـنامرد و  اـب  هک  یناوج 

روضح رد  شا  یگدیـشوپان  يزاسابیز و  دـنک  اعدا  هک  تفای  ار  ینز  چـیه  ناوتن  دـیاش  تسین . زاـین  یب  اـهنآ  هاـگن  زا  زین  يو  دـندنمزاین 
هک دـشاب  ببـس  نیمه  هب  دـیاش  ناـنز . هن  تسا  نادرم  هجوـت  بلج  يارب  اـهراتفر  نـیا  تـسا . سنجمه  دارفا  اـی  نتـشیوخ  يارب  نارگید ،

نازیم نامه  هب  نادرم  نانز . هن  دنرب ، یم  تذل  نآ  زا  نادرم  هک  تسا  ییاهرطع  رتشیب  دننکیم  هدافتـسا  هناخ  نوریب  رد  نانز  هک  ییاهرطع 
درم هب  يرتابرلد  هولج  شیوخ  یگدیشوپان  اب  نز  هچ  ره  دنشاب . هتـساک  دوخ  شـشوپ  زا  نانز  هکدننک  یم  دنم  هرهب  دوخ  هاگن  زا  ار  نانز 
ببس نادب  ار  هجوت  نیا  نادرم  تسین . نز  هب  مارتحا  تمالع  نانیا  هاگن  دیامن . یم  نز  میدقت  هاگن ، زا  يرتشیب  هرهب ي  زین  درم  دهد  ناشن 
ینعی دـننک . یم  ینادردـق  وا  زا  اه  هاگن  راثن  اب  ایوگ  تسا . هدرکن  غیرد  درم  هب  دوخ  ياه  ییابیز  نداد  ناشن  زا  وا  هک  دـننک  یم  نز  راـثن 
هکزیچ نیرتمکزا  زین  ام  یتخاس  ام  بیـصن  يا  هرهب  دریگرارق ، یـسکرایتخا  رد  نارگ  ییاهب  هب  دـیاب  هکدوخ  ياـه  ياـبیز  زا  وت  هک  لاـح 

مارتحا و هب  یگدیـشوپ ، دوجو  اـب  دنتـسناوت  یم  هدیـشوپریغ ، ناوناـب  رگا  هک  تسین  دـیدرت  مینک . یمن  مورحم  ار  وت  دـشاب  ناـمیاه  هاـگن 
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. دندمآ یمن  رب  نآ  یپ  رد  یگدیشوپان  هب  لّسوت  اب  دنوش  لیان  دوخ  تشادگرزب 

درگبقع رد  هقباسم 

يراذگـشزرا هّجوـت و  دروـم  دوـخ  یگدیـشوپان  نازیم  هـب  ناـنز  دـشاب و  هـتفرگن  رارق  شریذـپ  دروـم  نز  یگدیـشوپ  هـک  يا  هعماـج  رد 
هلصاف دوخ  راتفر  تادقتعم و  زا  هتسویپ  تسا  ریزگان  دوش  یگدیسر  رتدوز  شیاهزاین  هب  دوش و  مارتحا  رتهب  دهاوخب  رگا  نز  دنریگرارق ،

رتابیز و رهاظ  زا  هکدوش  یم  هجوت  ینانز  هب  يا  هعماج  نینچ  رد  اریز  دـبای . روضح  عامتجا  رد  لبق  زا  رت  شـشوپ  مکزور  هب  زور  دریگ و 
زا ندنام  نوصم  و   « یعامتجا شریذپ   » يارب ناوج  نارتخد  عماوج  نیا  رد  دنرادن . یهّجوت  شـشوپ  هب  دندنم و  هرهب  رتهب  لغـش  رتابرلد و 
زا دنبای  روضح  رت  هدیـشوپان  هچره  یعامتجا  ياهداهن  همه  رد  دننیب  یم  اریز  دـنریگیم . هلـصاف  يونعم  ياه  شزرا  زا  زور  هب  زور  ریقحت ،

هرادا و ریدم  نار و  یسکات  راد و  هزاغم  دنرت . ّقفوم  دوخ  حیحصان  ای  حیحـص  دصاقم  هب  لینرد  دنرب و  یم  هرهب  رتدوز  رتهب و  دارفا  هجوت 
زایتما هرمن و  رت  ناسآ  نآ ، هب  تسا . هدیـشوپ  هک  نآ  ات  دننکیم  هجوت  رتهب  تسا  رت  شـشوپ  مک  هک  نآ  هب  همه  ناتـسرامیب و ... تسرپرس 

. دشاب یکاپ  ملع و  دمآرس  یمود  تفرعم و  شناد و  نودب  یلوا  دنچ  ره  نیا ؛ ات  دننک  یم  لمحت  رتشیب  ار  وا  يراتفردب  نیا . ات  دنهد  یم 

روآ تریح  یشاقن  نارازه  اب  یخاک 

. تسادیپ راگدرورپ  تردـق  زا  ییامن  وا  دوجو  رـسارس  رد  میدرک . فیرعت  راگدـیرفآ  ياه  یـشاقن  نیرت  گرزب  زا  یکی  هب  ار  نز  رتشیپ 
ریگمـشچ ابیز و  نانچ  وا  دوجو  رظانم  تسا . هدش  بصن  ییابیز  زا  يروآ  تریح  هرظنم ي  نآ ، هیواز  ره  رد  هک  تسا  یهوکـشاب  خاکوا 

، مادـنا دوش . یم  لفاغ  وا  دوجو  خاـک  ياـبیز  رظاـنم  رگید  زا  هک  ددرگیم  بوذـجم  يا  هنوگ  هب  درگنب  اـهنآزا  یکی  هب  سکره  هک  تسا 
نانچ ار  ناگدـننیب  هک  تسا  نز  دوجو  خاـک  ِیـشاقن  ياـهولبات  ناـمه  کـی  ره  وا ، هفطاـع  رهم و  ندرک و  هاـگن  نتفر ، هار  ادـص ، اـمیس ،
اهدص يرهاظ ، ياه  یگژیو  نیا  رب  نوزفا  دنوش . یم  مورحم  لفاغ و  وا  دوجو  خاک  هرابکی  هراظن ي  زا  هک  دـنکیم  شوهدـم  بوذـجم و 

یم زاـب  يو  يونعم  ياـه  یگژیو  هراـظن ي  زا  دـنک ، هریخ  وا  رهاوظ  هب  مشچ  یـسکرگا  هک  هتفهن  وا  دوجو  رد  راگدـیرفآ  يوـنعم  تمعن 
وا ِيادیپ  هبنج  هب  هچنآ  نایم ، نیارد   1. تسا مهارف  نز  دوجو  ياه  هبنج  همه  زا  هدافتـسا  ناکما  هک  هداوناخ  دننام  یطیحم  رد  رگم  دنام .

هاگره میناوخ : یم  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نایعیـش ، هیاپ ي  دنلب  ياوشیپ  زا  يا  هدومرف  رد  يارب 1 . یحطس و  هاگنرد  دوش  یم  طوبرم 
ناگدید باب 80،ح8 ) حاکنلا ، باتک  لئاسولا ، كردتسم  .) دبای هار  قح )  ) لالج تمظع و  هدهاشم  هب  دوش  هتشادزاب  مارح  هاگن  زا  مشچ 

یگدیـشوپان رب  يا  هعماج  یعامتجا  دادرارق  یتقو  ساسا  نیارب  تسوا . يدامریغ  ادیپان و  ياه  هبنج  زا  رتریگمـشچ  مدرم ، بلغا  ِنیبرهاظ 
هچنآ دوش  یم  هتخانـش  وا  ناـیامن  تایـصوصخ  نز ، هب  هّجوت  مارتحا و  شزرا و  راـیعم  ددرگ و  یم  را  وتـسا  ( یباـجح مک  یباـجح و  یب  )

یعاـمتجا و ماـظن  هاـگنآ  دوش . یم  راـکنا  هکلب  شومارف و  هتفر  هتفر  ددرگ و  یم  دوـقفم  شرگن ، نیااـب  دـهد  یم  لکـشت  ار  نز  ِتقیقح 
نآ ر ا هکلب  درب و  یم  دای  زا  نز  يارب  ار  يدامریغ  ياهدادعتـس  نینچ ا  دوجو  ِلـصا  ، هداوناـخ ماـظن  اـسب  هچ  هعماـج و  رب  مکاـح  ِیـسایس 

دهد را  رق  شـشوپ  رد  باجح ، حرط  اب  نز ر ا  رِهاظ  ياهدادعتـسا  نامه  دهاوخب  یگنهرف  ای  درف  هاگره  دریذپ و  یمن  دنک و  یمن  كرد 
. ددرگدادـملق دَرگبقع  لماع  نز و  يدازآ  فلاخم  شحرط  نانز - یتح  ناگمه - يوس  زا  دـنک  نییعت  تیدودـحم  هطباـض و  نآ  يارب  و 
هب دنک  صخـشم  نوناق  هطباض و  زین  هصرع  نیا  يارب  دهاوخب  یـسک  نوچ  دـنا و  هدرک  فیرعت  ادـیپ  ياه  یگژیو  نامه  ار  نز  نانآ  اریز 

یلاح رد  دنوش . یم  دای  نینچ  باجح  یماح  ِنایمالسا  هزورما  هک  نانچ  دوش . یم  یفرعم  هتخانش و  نز  قوقح  فلاخم  ندمتمان و  رـصنع 
ياه هبنج  دنا . هتـشاگنا  هدیدان  ار  يو  قوقح  هتخاسدودحم و  ار  وا  نز  هراب ي  رد  هابتـشا  رّکفت  اب  هک  دنا  یگدیـشوپان  ناوریپ  ًاتقیقح  هک 

يا هیدـه  تسا . يرداـم «  یگژیو  » زا یکی  تسا  رادروـخرب  رتـشیب  ّتیمها  زا  يداـم ، ادـیپ و  ياـه  هبنج  اـب  هسیاـقم  رد  هک  نز  يداـمریغ 
ّتبحم یهاوخریخ و  هفطاع و  نایمدآ  نایم  رد  رگا  تسا . هدش  هدناتـس  نز  زا  یگنهرب ، گنهرف  رب  هدـش  يزیر  هیاپ  ِماظن  رد  هک  ییادـخ 
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عماوج ناـیم  رد  تسا . هتفرگ  ياـپ  دـنزرف  حیحـص  تیبرت  رداـم و  یتسرپرـس  اـب  هک  تسا  هداوناـخ  ماـظن  ياـهرمث  زا  يرمث  دراد  دوـجو 
دنزرف و ِیفطاع  تیبرت  تسانعم و  یب  هدیچرب و  یمیهافم  همه  یلیماف ، هطبار  هداوناخ و  ردارب و  ردپ ، ردام ، موهفم  باجح ، هب  دـقتعمریغ 

يارب وا  شنیرفآ  هک  يرـصنع  میدـناوخ . رتشیپ  هک  دوب  ناـمه  عماوج  نیا  رد  نز  فیرعت  تسا . هتـسبرب  تخر  اـه ، هچب  رهوش و  هب  قشع 
هب اـت  دوش  یم  هتخورف  یهاـگ  هک  يدوجو  هیامرـس و !... ناـبحاص  يداـصتقا  ییوجدوس  يارب  يا  هلیـسو  تسوا ! ینارـسوه  درم و  تّذـل 

لباقم رد  نز  شـشوپ  هب  هک  یمالـسا ، شرگن  رد  و !... دشخبب . یمرگار  راک  طیحم  ات  دوش  یم  هدیرخ  یهاگو  دناشچب  یـشوخ  يرگید 
هدـنزوس محر و  یب  هتخادـگ ، ناشفـشتآ  نوچ  ناهج  وا  رهم  هفطاع و  یب  تسادـخ . ینابرهم  همـشچرس ي  نز  وش د ، یم  دـیکأت  هناـگیب 

هک تسوا  درب . دهاوخن  یپ  هک  هتبلا  تسا و  هدربن  یپ  نز  رهم  هفطاع و  تردق  هنارک ي  هب  رـشب  زونه  حور . یب  درـس و  ْخـی  نوچ  تسا و 
رنه و هب  یمدآ  یگدنززا  یمین  دراد . یم  زاب  ناهانگزا  دنک و  یم  شـشوک  ِیهار  یگدنز  ياه  تذل  زا  ندـش  دـنم  هرهب  دـیما  هب  ار  درم 
: سانـش ناور  کی  هتفگ  هب  هک : تسا  یلاـح  رد  نیا   1. تسین هتخاـس  درم  زا  وا  کـمک  نودـب  مه  رگید  مین  دوش و  یم  هرادا  نز  تعنص 

طقف هک  يدصقم  روظنم و  يارب  ار  نز  زیمآ  نونج  تواکذ  یگتشذگ و  دوخ  زا  تقاط و  ربص و  هاگ  چیه  یهلا ) ریغ  گنهرف  رد   ) نادرم
هنحص ي رد  هاگره   2 .( دنیاتسب ار  يو  ات  دنا  هتـشادن  هجوت  نادب  اسب  هچ  و  .) دنا هدوتـسن  دشاب  يرکف  تانـسحم  یقالخا و  هبنج ي  ياراد 

لیاضف غارـس  هب  هاگ  چیه  دبای  تسد  تامارتحا  تاماقم و  نیرتهب  هب  يرهاظ  ِيزاسابیز  یگدنخ و  شوخ  نیرتمک  اب  دـناوتب  نز  عامتجا ،
لیامتم دوخ  هب  ار  سیئر  رجات و  هدنـشورف و  ره  بلق  دـناوت  یم  يرگ  هولج  نیرتمک  اـب  دـنیب  یم  يو  دور . یمن  يونعم  دـشر  یقـالخا و 

یم راوتـسا  يرهاظ  ياه  ییاناوت  هیاپ  رب  همه  اه  مادختـسا  اه و  شنیزگ  هاگنآ  دراد !؟ تیونعم  بسک  هب  يزاین  هچ  تروص  نآرد  دزاس .
اقترا تیقفوم و  سناش  دـنام و  مورحم  زیچ  همهزا  تسیاب  دـشک  یمن  خر  هب  ار  شا  ییابیز  هک  نآ  وس ، نآ  زا  تالامک . نتـشاد  هن  ددرگ 
هلیسو نیدب  دنراد و  عالطا  نز  رهاوظ  هب  تبسن  درم  یگتفیـشزا  نادرمزا ، رتهب  دوخ  نانز  هک  تسین  بیجع  دراذگاو . ناگدیـشوپان  هب  ار 

رد مقوذ ، ِقباطم  ِلغش  کی  ِبسک  ِلابند  هب  تسا  یتدم  هک  ما  هدرکلیـصحت  يرتخد  نم  دنزاس . هاگآ  دوخ  شزرا  هب  ار  درم  ات  دنـشوکیم 
اه مناخ  یتح  و  اهدرم - بلغا  هک  مرب  یم  یپ  رتشیب  خلت  تقیقح  نیا  هب  درذگ  یم  نم  يوجتـسج  زا  هک  زورره  اما  میوجتـسج ، شالت و 

روظنم نیمه  هب  دننک . یم  هجوت  متروص  مادنا و  ِرهاظ  هب  دننک ، هجوت  مصّصخت  شناد و  هب  هک  نیا  زا  لبق  دنـشاب - دردمه  نم  اب  دیاب  هک 
کی یعقاو  تالامک  دـنزب و  مه  هب  ار  اه  شزرا  همه  ات  تسا  رداق  نانز » ام  تروص  بجو  کی  ِندوب  راکـشآ   » اـهنت منک  یم  ناـمگ  نم 

نایامن هک  تشاد  رود  رظن  زا  دوش  یمن  ار  تقیقح  نیا  اما  دـیآ ، یم  رظن  هب  لکـشم  يرما  تروص  ِلـماک  ندوب  هدیـشوپ  دـناشوپب . ار  نز 
هک اـهنآ  عماوج ، هنوـگ  نیا  رد  هک  تسین  تلع  یب  میوـش و  حرطم  میتـسه  هک  هنوـگ  ناـمه  ناـنز  اـم  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  هرهچ  ندوـب 

هنومن دنزاس . یم  قنور  یب  درـس و  ار  یعقاو  ياه  شزرا  رازاب  دننک و  یم  یقرت  یگتـسیاش  نودب  دنتفا و  یم  ولج  دنراد  رتباّذـج  يرهاظ 
هرادا و ره  رد  درک . هدـهاشم  حوضو  هب  دریگ  یم  تروص  نادرم  يوس  زا  هک  یـشنیزگ  هبحاـصم ي  رد  ناوـت  یم  ار  يراـک  اـفج  نیا  ي 

رظن زا  هک  ینانز  نارتخد و  ًاـمومع  هک  دـیآ  یم  لـمع  هب  بلطواد  صخـش  اـب  يا  هبحاـصم  يدورو  نومزآ  زا  سپ  هسـسؤم ، هناـخراک و 
دنچ ره  - تسا رادروخرب  يرتمک  ِلامج  زا  هک  يرگید  دـنریگ و  یم  رارق  شریذـپ  دروم  دنتـسه  يرتشیب  مهـس  ياراد  تیباذـج  لاـمج و 

، متـسین بیـصن  یب  ییابیز  زا  دوخ  نم  دـنچ  ره  ددرگ . یم  دودرم  هبحاصم  رد  هّجوم  رذـع  چـیه  نودـب  دـشاب - يرتشیب  تـالامک  ياراد 
نایامن ِرهاظ  دریگ و  رارق  نانآ  ینامسج  رهاوظ  ِعاعـش  تحت  نانز  یعقاو  ياه  شزرا  اهدادعتـسا و  هک  تسین  تسرد  نیا  هک  مراد  هدیقع 

ررـض هتبلا  دنا و  هدوب  اه  مناخ  دوخ  نآ  هدنروآ ي  دیدپ  هک  تسا  يا  هعیاض  نیا  درک ! دیاب  هچ  اما  دریگ . رارق  نز  تیـصخش  ِرایعم  ندب ،
ماقم نآرق و  ینویامه . هیولع  هّللا ، ّتیقالخ  رهظم  نز  ك : ر . نز ، دوجو  يونعم  ياه  هبنج  هراـبرد ي  . 1 دنشچ . یم  اهنآ  دوخ  زین  ار  نآ 
نیما اضر  دمحم  نز ، زاتمم  صخا و  هاگیاج  پیترـس ، دمحا  ونیم  همجرت ي  نوسمایلیو ، نایرام  شزرا ، کی  نز  یلامک ؛ یلع  دیـس  نز ،

ص 64. نز ، حور  . 2 هداز .

ناسانش هعماج  هیرظن ي 
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ور ییاه  هدیدپ  هب  تاغیلبت ، طیحم و  زا  يریذپریثأت  یپ  رد  دارفا  هراومه  عامتجا  گنهرف و  ره  رد  میناوخ : یم  یسانش  هعماج  ثحابم  رد 
هـسامح گنج و  ای  یعامتجا  راـتفر  یعون  یهاـگو  تسا  شزرو  یهاـگ  عوضوم  نیا  تسا . مومع  ياـضاقت  هجوت و  دروم  هک  دـننک  یم 

ساـبل و رهاـظ  هب  مدرم  دزن  یگتـسیاش  راـیعم  هّجوت و  هک  یناـمز  ینعی  تسا . يراـج  زین  اـم  يوگتفگ  دروم  ثحب  رد  هیرظن  نیا  ینیرفآ .
ور وس  نیدـب  همه  اه ، شـشوکو  اه  نامرآ  دـنراد و  یمرب  ماگ  اه  صخاش  نیمه  نداد  ناـماس  لاـبند  هب  رتشیب  اـهنآ  تسا  دارفا  یگدـنز 

چیه نودب  دوش و  یم  هداد  قوس  یگنهرب  هب  هتـساوخان  دنیب  یم  هّجوت  دروم  رتشیب  شا ، یگدیـشوپان  اب  ار  دوخ  ییوناب  هک  ینامز  دنکیم .
نآ رد  تسا . رتروآدنـسپ  هک  دنک  هنوگ  نآ  اه  هاگن  بلج  يارب  ار  دوخ  دنکیم  یعـس  هتفر  هتفر  دـبای و  یم  قایتشا  نادـب  زردـنا ، غیلبت و 

. دراد یمناو  هویش  نیا  زا  تشگزاب  هب  دنک و  یمن  تقیقح  هّجوتم  ار  وا  يرادشه  دنپ و  چیه  رگید  تروص ،

هنحص يوس  نآ 

توافت دـنریگن  هرهب  هجوت  بلج  يارب  دوخ  هدـننک  کیرحت  يرهاظ و  تازایتما  زا  ناـگناگیب  دزن  روضح  وگتفگرد و  ناوناـب  هک  یناـمز 
تباقر یبصعراـشف و  هدـقع و  دوش و  یمن  درط  عاـمتجا  زا  ییاـبیزان  ببـس  هب  ییوناـب  چـیه  دوش و  یمن  زاـس  نارحب  ناـنآ  يادـیپ  ياـه 

ياهرایعم هب  نز  تسا و  مهارف  دراد - درف  هک  یمادنا  امیس و  ره  اب  دادعتسا - ره  دشر  يارب  هنیمز  دبای و  یم  شهاک  تداسح  حیحصان و 
ییاناوت هب  رتهب  ناوناب  تروص  نآ  رد  باذج و .... يامیـس  نتـشاد  هب  هن  دوش ، یم  هدز  کحم  شا  یعامتجا  یقالخا و  تالامکو  يونعم 

زا يرو  هرهب  ات  تسین ، تروص  رـس و  رهاظ  هب  رـصحنم  دودـحم و  اه  یگژیو  نآ  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـنرب و  یم  یپ  دوخ  ینورد  ياـه 
، ریپ ناوج و  یماع ، هدرکلیصحت و  ابیزان ، ابیز و  ینغ ، ریقف و  نانز ، یگدیشوپ  اب  دشاب . اهنیا  رتهب  هچره  ِنداد  هولج  هب  رـصحنم  نتـشیوخ 

داجیا یـسک  يارب  مه  یناور  راشف  فارحنا و  هاگنآ  دبای و  یم  شهاک  يزیگنا  سوه  ییوجدوس و  ناکما  دوش و  یمن  ییاسانـش  نادنچ 
یم یگداس  هب  تسا و  نکمم  یناسآ  هب  دارفا  ینمادکاپ  ندز  کحم  مادـنا و ،... سابل ، هرهچ ، ندوب  راکـشآ  اب  هک  یلاح  رد  ددرگ . یمن 

هک دـنا  هدرب  یپ  هتکن  نیدـب  يّدـح  ات  دوخ  نانز  دـش . نانآ  فارحنا  زاس  هنیمز  درک و  ییاسانـش  ناـنز  زا  ار  رـسمه  نودـب  نارتخد  ناوت 
یم اریز  دـنبای . یم  روضح  رت  هدیـشوپ  سدـقم  نکاما  رد  ور  نیمه  زا  درادـن . يراگزاس  ناشیا  تیـصخش  سّدـقت و  اب  لماکان ، شـشوپ 

دناوـت یم  تساراد و  نز  ره  هک  یتـقیقح  دـنیاه ؛ هرهچ  يوـس  نآ  رادـیرخ  اـجنآ  رد  تـسین و  رهاـظ  شیاـمن  هنحـص  اـج  نآ  هـک  دـنناد 
. دنک شیافوکش 

كانساره تماهشاب و  نانز 

يدنـسرخ و ساسحا  ناگناگیب  اب  ییورایور  یمومع و  عماجم  رد  روضح  زا  دـنهد  یم  ّتیمها  دوخ  شـشوپ  هب  هکاـهنآ  ناوناـب  ناـیم  رد 
رد نیاربانب  دنبای . یم  روضح  اج  همه  نادرم  شوداشود  بارطـضا  سرت و  نودب  دنا  شـشوپ  مک  هک  اهنآ  سکع ، هب  دننک و  یمن  تینما 

تقیقح دزاس ! یم  نوزفا  ار  شبارطضا  سرت و  یگدیشوپ ، دنک و  یم  ینازرا  نز  هب  يرتشیب  تماهش  تینما و  یگدیشوپان  یحطس ، هاگن 
رد یکابیب   » رگا دنشاب . هتفای  تسد  نادب  رتشیب  برغ  ناگنهرب  دیاب  دشاب  شمارآ  تینما و  هدیشوپان ،  نانز  ساسحا  نآ  رگا  هک  تسا  نیا 

عیاض هجیتن ي  ساسحا ، نآ  تسناد . راگزور  ناعاجش  زا  ار  ناهج  راکدب  نانز  دیاب  دشاب  نانیمطا  تماهـش و  زا  یکاح  هناگیب » اب  سامت 
ات دبای . یم  شهاک  وا  ِسرت  مرـش و  ساسحا  هتفر  هتفر  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  دروخرب  وگتفگ و  هناگیب  اب  هچره  نز  اریز   . 1 تسایح ندش 

، یعامتجا رظن  زا  هک  نآ  هن  تسا  هدـمآ  شیپ  وا  دوخ  رادـنپ  هب  اهنت  تماهـش ، ساسحا  نآ  دـنک . یمن  مرـش  دوش  زین  هنهرب  رگا  هک  ییاج 
رتمک ار  رطخ  نیا  وا  هک  نیا  تسه  هچنآ  دشاب . هدش  فرطرب  يو  ناگدـننک  هراظن  وا و  زا  ، یقالخا یناماسبان  هدولآ و  ياه  هاگن  واهرطخ 

یب لهج و  عقاو  رد  هکلب  تسا ، رطخ  یب  رام  نآ  اب  كدوک  سامت  دنیوگ  یمن  زگره  دنک  يزاب  رام  اب  یکدوک  هاگره  دنک . یم  ساسحا 
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نارتـخد تیبرت  عوـن  هب  رتـشیب  اـه  سرت  نیا  تقیقح  رد  سپ  دزاـس . یم  دوـمن  یب  يو  يارب  ار  رطخ  ساـسحا  هک  تـسا  كدوـک  يربـخ 
: هک تسا  یفاک  میتفگ  هچنآ  تابثا  يارب  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هعیـش ، هیاپ  دنلب  ياوشیپ  نخـس  نیا  ناشباجح . عون  هن  دراد  یگتـسب 

لیاز ایح  نآ  زا  مهس  کی  دنیبب  تداع * نز ، نوچ  ( نز مهس  هن  زا  . ) تسا نادرم  رد  مهس  کی  نانز و  رد  مهس  هن  هک  تسا  مهـس  هد  ایح 
شمهـس کی  مه  دـنزرف  دـلوت  اب  دوش . یم  هدودز  نآ  زا  يرگید  مهـس  دوش  رادراب  نوچ  مهـس و  کـی  زین  دـنک  جاودزا  نوچ  دوش . یم 

يو زا  هدـنام  یقاب  يایح  همه ي  دزادرپب  یتشز  رادرک  ماجنا  هب  رگا  لاـح  نیا  رد  دـنام . یم  یقاـب  يو  يارب  مهـس  جـنپ  دوش و  یم  لـیاز 
نانمؤمریما زا  يا  هدومرفرد  . 1  ------------------ 2. دنام یم  یقاب  شیارب  مهس  جنپ  نآ  دزروب  ینمادکاپ  رگا  اما  دنک . یم  چوک 

تلع ره  هب  هک  یماگنه  نیارباـنب  ح 4612 ) مکحلاررغ ، ، ) تسا ینمادـکاپ  هویم  ایح  هّفعلا : ةرمث ا  ءاـیحلا  میناوخ . یم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
تماهش هتشذگاهنیا ، زا  ج103،ص244و245  راونالاراحب ، . 2 یگدعاق . ددرگ .* . یم  هتـساکزین  وا  مرـش  ایح و  دوش  مک  درف  ینمادکاپ 

هدیهوکن قالخا  وزج  ار  نز  تماهش  نیا  مالّسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  راتفگرد  تسین . تلیضف  نز  يارب  هناگیب ، نادرم  اب  طباور  رد 
نیمه رثا  رد  هک  ینانز  دـنا  هدوبن  مک   1. دـنا هدرک  دای  هدیدنـسپ  تفـص  وا  يارب  تسا  رطخرد  نداتفاورف  زا  ساره  نامه  هکار  سرت  وا و 

يدونـشخان ِساسحا  دنتخادنارد . یهابت  هبار  نارگید  دندید و  ریذپان  ناربج  ياه  بیـسآ  دنمان ، یم  تماهـش  یخرب  هک  هدیهوکن  تفص 
. تسا طباور  نیا  ترورـض  رد  نانآ  قیمع  رکفت  هجیتن  تسین ، بارطـضا  ینما و  ان  ساسحا  زا  هتفرگرب  هناگیب ، اب  ساـمت  زا  كاـپ  ِناوناـب 

هتـسویپ روضح  هب  دـنناسر  یم  ماجنا  هب  يو  يارب  مارتحا  يدـنلب و  رـس  اب  وا  مراـحمرگید  اـی  رـسمه  ار  هناـخ  نوریب  ياـهراک  هک  ییوناـب 
شا هداوناخ  ياضعا  دـنکیمن . وجتـسج  نادرم  اب  يراوجمه  رد  هناـخ و  نوریب  رد  ار  دوخ  تقیقح  وا  دراد !؟ يزاـین  هچ  رازاـب  هچوکرد و 

رد وا  يرورضریغ  ِروضح  هب  دنرادنپ ، یم  نز  زا  يداع  مدرم  هک  دنا  هتسناد  نآ  زا  رت  فیطل  رتدنمجرا و  هتخانش و  یتسرد  هب  ار  وا  نوچ 
زا ناـگنهرب ، همین  زا  شیب  مادـنا  هدیـشوپ  ِناوناـب  هک  نیا  دنـشوک . یم  يو  هب  تمدـخ  يارب  غیرد  یب  دـنا و  هدادـن  تیاـضر  نادرم  عمج 
یم تطافح  هکدننیب  یم  یبهاوم  هدنراد  ار  نتشیوخ  هک  تسا  ببـس  نادب  دننک  یم  بانتجا  نآ  زا  هدش ، هدیجنر  دارفا ، هریخ ي  ناگدید 

، نانیـشن هیواز  نادرگ و  هرود  عاتم  نوچمه  هک  یلوصحم  دنیبب !؟ نارگن  يزیچ  هچ  نداد  تسدزا  يارب  ار  دوخدیاب  يرگید  نآ  اما  دبلط .
هک تسا  لصا  ِرهاوج  دراد ؟ مزال  یتظفاحم  هچ  هدـش ، هدـینارتسگرانک  هشوگرد و  هضرع  يارب  یناسآ  هب  تسا و  ینتفاـی  تسد  اـج  همه 

هتخیر نیمز  رب  هکدوش  یم  تفای  رذگره  رانکرد  هچنآ  رادقم . یب  یلدب و  سانجا  هن  دوش ، هدید  ظفح و  دیاب  هشیش  تشپ  قودنص و  رد 
یـسب ار  نتـشیوخ  هک  تسا  ببـس  نآ  زا  دزرو  یم  غیرد  دوـخ  رادـقم  یب  هضرع  زا  هک  نآ  دّرمز . دـیراورم و  هن  تسا  مغلـش  زاـیپ و  دـنا 
هیانکو هنعط  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دوش ، هدولآ  ياه  سوه  اهرظن و  همعط  یتسپ ، يدرخ و  هب  هک  هتفای  نآزا  رتاهبرپ  یندوتـس و  رتالاو ،

دلاب یم  دوخ  رب  اهنادب  اسب  يا  هتفرگ و  سنا  اه  هیانکاب  هکار  يرگید  نآ  ات  دـنکیم  درُخ  كانهودـنا و  رتشیب  ار  وا  ینابایخ  ياه  کناوج 
ص 408. مکحلا ، ررغ  .1 دنازیگنارب --- . ار  يا  هتفخ  همین  سوه  دنک و  هریخ  ار  یمشچ  تسا  هتسناوت  هک 

دنسپان مرش  هدیدنسپ و  يایح 

. فعـض تقامحزا و  يرگید  تسا و  لقعو  ینمادکاپزا  یکی  تسا : عون  ود  ایح  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) نیما دـمحم  ترـضح  هدومرف  هب 
کی مرش  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  نارگید  دوخ و  نیب  میرح  ظفح  روظنم  هب  راتفر ، يدارا  راهم  ببـس  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  تفـص  ایح 

. دنک یم  يراددوخ  عمج ، نایم  رد  روضح  ای  هدـیقع  راهظا  ای  راک  ماجنا  زا  يدارا ، ریغ  لکـش  هب  نآرد  درف  هک  تسا  یناجیه  تلاح  عون 

. دوش یم  دای   ( Fscapism ییوج ( يرود  یبلطاوزنا و  و   ( withdrawal يریگ ( هرانک  دننام  يریباعت  هب  یسانش  ناور  رد  مرـش  نیا 
نابرض درادن . طلست  دوخ  راتفر  رب  تسا و  برطضم  یعضو  نینچ  رد  درف  هک  میمانب   ( دنسپان مرـش   ) یطارفا يایح  ار  تلاح  نیا  تسارتهب 

ایح و ظفح  ببـس  یمالـسا  شـشوپ  دنام . یمزاب  عقوم  هب  هنالقاع و  میمـصت  زاو  دبای  یم  شیازفا  شندب  ترارح  هجرد  سفنت و  شبلق و 
. تسین نادرم  زا  وا  نتخاس  كانـساره  نز و  نتخاس  يوزنم  هب  باجح  نتـشاد  رب  مالـسا  دـیکأت  تسا . شـشوپ  هب  داقتعا  ماود  لماع  اـیح 
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دوخ میرح  قوقح و  زا  دناوتن  ترورض  ماگنه  رد  يو  هکدوش  ببـس  دیابن  نادرم  اب  يرورـض  ریغ  دروخرب  زا  ناملـسم  نز  رتخد و  زیهرپ 
یقالخا دب  زیمآرهق و  هویش ي  دوخ  راتفر  رد  دیابن  هک  نانچ  دوش . میلست  سرت و  یگدز و  باتش  راچد  نادرم  اب  دروخرب  رد  دنک و  عافد 

یم روضح  اج  همه  رد  یـشوپ  عونتم  نارتخد  ناـنز و  اـم  نوماریپ  هعماـج و  رد  دـنیوگیم : یخرب  شرـسمه  ندوبر  راـظتنارد  دریگب . شیپ 
هک تسیچ  سپ  دنا ! هدش  هدوبر  هن  هدرکزارد و  اهنآ  هب  تنایخ  تسد  یـسک  هن  دـننیب . یمن  یـسکزا  يرازآ  هنعط و  نیرتمک  هاگو  دـنبای 

نانچ نینچ و  هنهرب  همین  ناـنز  اـب  اـه  هاگرذـگ  رد  هک  تسا  هدـش  هدینـش  اـجک  رطخ ؟ مادـک  تسا ؟ نیرفآرطخ  یگدیـشوپان ، دـنیوگیم 
تشادرب ار  ناویح  نیجرخ  دمآ و  دورف  دوخ  بسا  زا  حول  هداس  يدرم  هک  دنا  هدروآ  تفگ : دیاب  هدع  نیا  خساپ  رد  دنـشاب !؟ هدرکراتفر 

يو يور ؟ یم  اجک  هب  ناباتـش  دـندیدزد ، ار  تیاپ  راهچ  درم ، يا  دـندرک : شیادـن  هک  دوب  هتفرن  یمدـق  دـنچ  زونه  دـش . رازاـب  لـخاد  و 
ِینیب بیـسآ  هک  دـنرادنپ  یم  دارفا  رتشیب  زونه  هک  تسا  فسأت  هودـنا و  ياج  تسا ! نم  دزن  زونه  نآ  نالاپ  نیجرُخ و  كاـب ، هچ  تفگ :

نآ لباقم  رد  همه ، نیا  هک  نآ  لاح  تسوا ! هب  يزارد  تسد  تیاـهن ، رد  ندروخ و  هنت  ندینـش و  هنعط  هب  هناـخ ، نوریب  رد  هدیـشوپان  ِنز 
راددـیلک همه  دـنا  هدیـشوپان  هناـگیب  روضحرد  ناـشناوناب  هک  اـم  راـگزور  نادرم  تسا . زیچاـن  تسوا  نیمک  رد  هک  ادـیپان  ياـه  بیـسآ 

هب ناگمه  ام  تساـهنآ ا  هناـخ ي  رد  هک  تس  يا ا  هچقودنـص  نیا  ، دـنا هتفاـی  زین  نارگید  ار  قودنـص  نآ  زمر  هک  دنتـسه  يا  هچقودـنص 
هک نانچ  متـشذگدوخ ، ّقح  زا  نم  دـیوگب  اهنآ  زا  یـسک  هک  تسین  ردـپ  ای  رهوش  قح  باجح  اهنیا ، رب  هوالع  دنیانـشآ . نآ  ندوشگزمر 

تـسا ببـس  نیمه  هب  تسوا . ناگدنب  راگدرورپ و  قح  باجح  دشابن . دنبیاپ  نادب  تساوخن  رگا  ات  تسا  هدشن  راذگاو  نز  هب  نآ  رایتخا 
وت بناج  زا  یتناما  ناونع  هب  ار  وناب  نیا  نم  ایادخ ، دیوگب : دور و  نز  دزن  درم  جاودزا ، بش  نیتسخن  رد  میناوخ : یم  ینید  بادآ  رد  هک 

اهدـصق و تسین . نینچ  هزورما  دوـب ، تناـیخ  يزارد و  تسد  هب  ناـنز  هب  ضرعت  بیـسآ و  يراـگزور  رد  رگا  مدرک . لـالح  شیوـخ  رب 
ياه تمحازم  تسا . رتزاسراک  ینابز و  هنعط ي  اهدـص  زا  راداـنعم  ياـه  هاـگن  تسا . هدـش  رت  یفخم  رت و  هدـیچیپ  اـه  هنعط  اـهزواجت و 

ناـیب و نفلت  هلیـسو  هب  مرـش  نودـب  دوـش  یم  هکار  یلیاـسم  هچ  تسا . رتزیگناداـسف  رترطخرپ و  بتارم  هب  یناـبایخ  ياـهوگتفگزا  ینفلت 
روضح دـهد و  یمن  ناشن  ار  اه  هرهچ  مرـش  دزاس و  یم  کـیدزن  ار  رود  ياـه  هلـصاف  نفلت ، زگره ! يروضح ، روط  هب  اـما  درک ، حیرـشت 

اه هد  ماجنا  يارب  ناوت  یم  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  نودب  نآ ، هلیسو  هب  دزاس و  یمن  مولعم  ار  دارفا  ّنس  دیامن . یم  مک  هناکریز  ار  نامحازم 
ناـبز هزورما  درک  هئارا  يرت  عماـج  لـیلحت  نآ  نوـماریپ  دـیاب  هک  هدـیدپ  نـیا  رب  نوزفا  درک . یگنهاـمه  يزیر و  هماـنرب  تـشز  هدرک ي 

رهز و هاگ  دراد . یمرب  زار  اه  هد  زا  هدرپ  نآ  هحفـص  ره  هک  تسا  یباتک  هاگن  تساهنآ . ياه  هاگن  یناـبایخ ، نارـسپ  نارتخد و  يوگتفگ 
ار صخـش  دنکن  ورف  ندب  رد  ار  دوخ  شین  ات  رام  تسا . رتزیگنا  هرطاخم  رترثارپ و  یگنز  ياهرام  ترارح  رهز و  زا  نایمدآ  هاگن  ترارح 
زا هک  يدایز  نادرم  هچ  دزاس . رامیب  ای  بوذـجم  ار  یـسک  داـیز  هلـصاف ي  زا  دـناوت  یم  مشچ  ترارح  رهز و  اـما  دروآ ، یمنرد  ياـپ  زا 

هقرج تسا . هدش  مالعا  يرگید  هب  مشچ ، اب  هک  اه  هقالع  هچ  دنا و  هدرکاهر  ار  دوخ  دنزرف  رسمه و  هتخوس و  قشع  شتآ  هب  مشچ  قیرط 
هدش يرپس  رطخ  نودب  رهاظ  هب  هک  اه  هظحل  نامه  دیآ . یم  دوجو  هب  ینابایخ  هاتوک  دروخرب  ياه  هظحل  نامه  زا  عورـشمان  طباور  رتشیب 
همه رد  عورـشمان  ياه  سامت  طـباور و  هشیمه  هک  تسا  رود  دارفا  هشیدـنا  زا  هتکن  نیا   1. تسا هدیدن  مه  یبیـسآ  نیرتمکرتخد  ای  نز  و 

رارقرب هناـخ  طـیحم  زا  نوریب  اـی  هناـخ  رد  ناوـت  یم  ار  يا  هطبار  ره  یمالـساریغ ، ياـهروشکرد  دـنک . یمن  زورب  لکـش  کـی  هب  عـماوج 
مهارف دـعاسمان  هنیمز  نینچ  ینید  یقالخا و  ياه  میرح  یخرب  تکرب  هب  اـم - روشک  صوصخ  هب  یمالـسا - ياـهروشک  رد  اـما  تخاـس .

يرـس مود  دـلج  هب  یناور  رظن  زا  هاگن  راثآ  هراـبرد ي  .1 رد ---------------------  یتـقو  طـباور  نیا  هقرج  هک  نیا  زج  تـسین .
نآ يریگلابند  دوش  یم  نشور  هناخ  طیحم  زا  نوریب  دییامرف . هعجارم   ( نادرم هاگن  انز ن و  ییامن  هولج  مینک (». یگدنز  بوخ   » ياهباتک

تاطابترا داجیا  هب  ار  اهنآ  دنز و  یم  بیهن  دارفا  رب  ، نوریب رد  هدـش  رادـیب  ِیـسنج  زیارغ  هک  تساه  هناخ  رد  دروآ . یم  نورب  رـس  هناخ  زا 
هک یشتآ  اما  دنز  یمنرس  هدیهوکن  يراک  نادنچ  هاگ  حیرفت  رازاب و  هچوکرد و  رهاظ  هب  دراد . یماو  اه  هناخ  هناریو  نورد  رد  عورـشمان 

عـضو هتفر  هتفر  دوش و  یم  لابند  اجنآ  زا  دـنک و  یمور  اه  هناخ  نورد  هب  ادـیپان  هدـیچیپ و  يا  هکبـش  اـب  تسا  هدـش  هتخورفا  اـج  نآ  رد 
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همادا ي ماـیا  رد  زین  مدـنارذگ و  یم  ار  ناتـسریبد  هرود ي  نـم  هـک  ناـمز  نآ  دزاـس . یم  نوـگرگد  ار  یعاـمتجا  یقـالخا و  گـنهرف و 
هکامش یتسار  مدیسرپ  یم  دنتشادن ، ینید  يدنبیاپ  هک  اهنآ  زا  یخرب  زا  هدرپ  یب  هاگ  ناسردمه ، اب  یمیمص  هطبار ي  بجوم  هب  لیصحت 

؟ دیـشیدنا یم  هچ  هب  هظحل  نآ  رد  دیرب و  یم  یتذـل  هچ  دـینک  یم  بیقعت  ار  نانز  نارتخد و  يامیـس  مادـنا و  هریخ ، نامـشچ  اب  همه  نیا 
روط هب  هک  دنا  یناسک  يارب  عورشمان  ياه  هطبار  يرارقرب  رصانع  نیرتهب  هدیـشوپان  نانز  نارتخد و  هک  تشاد  نآ  زا  تیاکح  اهنآ  خساپ 

Erotic) دـندومناضرا ار  ناـشزیارغ  نارتـخدو  ناـنز  ناـمهابدوخ  تـالایخرداهنآ  تسین . مهارف  اـهنآ  یـسنج  زیارغ  ياـضرا  هنیمز  دـقن 
ای نارـسمه  رانکرد  نانز  نآ  رکیپ  دنچره  نانیاریخـسترد  هدیـشوپان  ِنارتخدو  نانز  نآ  ِحور  تقیقحرد  (Daydreaming Sexual

هریخ نامشچ  یلو  تسا  هدرکن  یتراسج  نیرتمک  ناشیا  هب  یسک  هک  دنتـشادنپ  یم  نانز  نآ  هداوناخ ي  تشاد . رارق  ناشنارداربو  ناردپ 
اه هیناث  نامه  رد  اما  تسا ، هیناث  دنچ  یگدوبر  نیا  نامز  تّدم  دوش  یم  هدوبر  نانز  نیمه  زا  یکی  هظحل  ره  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  دارفا 
اه هظحل  نیا  ددرگزاب . شا  هداوناخ  شوغآ  هب  ات  ددرگیم  اهر  گـنرد  یب  دریگ و  یم  رارق  یـسنج  دـصق  ءوس  دروم  هدـش  هدوبر  صخش 

مینک شـسرپ  هدیـشوپان ، ِناوناب  نامه  ناردپ  رهوش و  ردارب ، زا  رگا  دوش . یمن  يزیچ  هجوتم  رهاظ  هب  یـسکو  درذگیم  نوسفا  دننام  همه 
 »، تسیچ امش  ساسحا  دینک ، یم  مامشتسا  ار  وا  رطع  دنز و  یم  دنخبل  ناتروضح  رد  لماک  شـشوپ  نودب  ینز  هک  یتقو  رد  یتسار   » هک
ایا ای ؟... دنوش  تبحـص  مه  وا  اب  دنرادن  تسود  دننک ؟ یمن  ادیپ  يو  هب  يزیرغ  یفطاع و  لیامت  هنوگ  چیه  نانیا  ایآ  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ 

دنکرتمکار دوخ  شـشوپ  نز  نآ  هکدنتـسین  دنم  هقالع  ایآ  ؟... هک دنهاوخب  وا  زا  دنرادن  تسود  دـننیبب  مهارف  ار  هطبار  يرارقرب  هنیمز  رگا 
هک تسا  نآ  روظنم  همه ، نیا  زا  ریخ ! نارگید  خساپ  تسا و  يرآ  نانیا  خساپ  ایآ  سپس ؟... دوش و  راکشآ  شمادنا  زا  يرتشیب  تمسق  ات 

نیگآرهز مایپ  دننک  یم  دروخرب  يو  اب  هک  يدارفا  ددع  هب  ددرگزاب ، هک  نامز  ره  ات  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  هدیشوپان  هک  یماگنه  زا  نز 
ببـس هب  نز  هک  نآ  زج  تسا . رت  نیرفآرطخ  رت و  يوق  ینابز ، هنعط  ره  زا  نآ  شاعترا  جوم و  یهاگ  هک  ییاـه  ماـیپ  دـنک . یم  تفاـیرد 
تفگ ناوت  یمن  تسا ! درکن ه  زارد  یتسد  وا  هب  یـسک  هک  تسا  شوخلد  دراگنا و  یم  هدینـشان  هدـیدان و  ار  اه  مایپ  نیا  ایح  هیاـم  نورد 
يزاس هتفـشآ  اب  ام  هک  تساور  ایآ  دشیدنیب « . تساوخ  روط  ره  سکره  راذگب  دهن ، یمن  ام  هدـهع  رب  یتیلوئـسم  نارگید  راتفر  رادـنپ و  »
مهارف ار  دارفا  یناور  یناـماسبان  قـالط و  هسردـم و  هناـخ و  زا  رارف  قشع ، داـیتعا ، يدزد ، زواـجت ، فارحنا ، ياـه  هنیمز  عاـمتجا  طـیحم 

مادنا ناگدننک  هراظن  همه ي  يارب  هزورما  ایآ  دـشیدنیب !؟ تساوخ  روط  ره  سکره  میتسه ، نینچ  ام  هک  میـشاب  شوخلد  هاگنآ  میروآ و 
نانیا ایآ  تسا ، یفنم  خـساپ  رگا  تسا ؟ مهارف  یـسنج  زیارغ  ياضرا  جاودزا و  هنیمز ي  ابیز ، راکـشآ و  ياه  هرهچ  هدیـشوپ و  همین  ياه 

نانز نارتخد و  نیمه  نداد  رارق  همعط  اـب  عاـمتجا و  نیمه  رد  زج  ناـنیا  هاـنگایآ  و  دـنوشن ؟ هدولآ  هاـنگ  هب  هک  دننامـسآ  ناگتـشرف  همه 
تـصرف ناگدـننک  هراـظن  هک  تسا  نیا  نخـس  یلو  تسا  نز  ِینیب  رازآ  زا  عناـم  عقاوم  رتشیب  رد  ردارب ، اـی  ردـپ  رهوش ، یهارمه  تسین !؟

هاـتوکرگید ياـهاج  رد  تناـیخ  زا  ناشتـسد  اـیآ  دنـسرب  شیوخ  موـش  دارم  هب  يدروـم  رد  دنتـسناوتن  لـیلد - ره  هب  هک  نآ  زا  سپ  بلط 
ياج رد  دوخ  هتخیگنارب  سوه  ندرک  شوماخ  اب  ایآ  دننک  یمادقا  دنناوتن  نز ، رانکرد  يدرم  روضح  ببس  هب  يا  هنحـص  رد  رگا  تسا !؟

ردارب رانکرد  هدیشوپان ، ینز  هک  میا  هدید  هدینش و  رایسب  نیا ، رب  نوزفا  دننک !؟  یمن  مهارف  رتشیب  یگدولآ  داسف و  يارب  ار  طیحم  رگید ،
لماع ار  ردـپ و .. ای  رهوش  یهارمه  هراومه  یّلک  يا  هدـعاق  اب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا ! هتفرگرارق  ضرعت و ... رازآ و  دروم  رهوش ، ای 

. تسا هتفرگ  همـشچرس  اه  یگنهرب  نیمه  زا  هک  اه  ندروخ  بیرف  اه و  ندید  بیـسآ  اه و  ندوبر  هچ  دروآ !؟ رامـش  هب  نز  لماک  تینما 
داجیا یلـصا  لـماع  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـم  یجنـسرظن  قیقحت و  دور . یمن  نییاـپ  تسرد  هاـچ  زا  هشیمه  ولد  فورعم : لـثملا  برـض  هب 

. تسا هدوب  شـشوپ  رد  ناشیا  يراگنا  لهـس  نارتخد ، نانز و  بیرف  تافارحنا و  زاغآ  اهنآ و  رارف  اـی  نارتخد  ندوبر  عورـشمان و  طـباور 
يارب هکاه  تقد  اه و  ینیب  شیپ  هچ  تسین . یمتح  رطخ  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  اـه  يریگـشیپ  اـه و  تبظاوم  هشیمه  هک  مینکن  شومارف 

هک تسا  فده  نادب  هنیمز  نیا  رد  طباوض  يا  هراپ  تاعارم  تسا . نینچ  هاگزین  باجح  یمتح . هن  تسا  یلامتحا  ياهرطخ  زا  يریگولج 
یگدیـشوپان رابنایز  راثآ  هب  هجوت  اب  لاـح  تسا . یمتح  يرطخ  نینچ  عوقو  هتـسویپ  هک  نآ  هن  دوش  يریگولج  هتـساوخان  ياهدـماشیپ  زا 
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وهف اـهراد  نم  جرخت  هتأرما و  نیزتـت  لـجر  اـمیأ  هـک : تـسین  راوـشد  ( هـلآ هـیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا لوـسر  نخـس  نـیا  نتفریذـپ  ناـنز ،
هک يدرم  ره   1. رانلا یف  تیب  مدـق  لکب  اهجوزل  ینب  ضار  کلذـب  جوزلاو  ةرطعتم  ۀـنیزتم  اـهراد  باـب  نم  تجرخ  اذا  ۀـئرملاو  ... ثوید

رطعم و  هتسارآ * هناخ  زا  هک  ینز  و  ج 103،ص249 . راونالاراحب ،  .1 تسا --- . تریغ  یب  دور ، نوریب  هناخ  زا  ییارآدوخ  اب  شرـسمه 
. دوش یم  هتخاس  درم  نآ  يارب  خزود  رد  يا  هناخ  دراد ، یمرب  نز  هک  مدق  ره  هب  دـشاب ، هتـشاد  تیاضروا  راتفر  هب  شرهوش  دور و  نوریب 

ِناگناگیب اب  نز  طباور  دیاب  زین  هناخ  طیحم  رد  تسین . هناخ  نوریب  رد  نز  روضح  هژیو ي  يریگـشیپ ، اه و  تبظاوم  نیا  هکدـنامن  هتفگان 
نتفر نوریب  مرـسپ ، دومرف : شدنزرف  هب  دوخ  شرافـس  رد  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع ماما  هک  دشاب . هارمه  تقد  اب  يو  يوس  زا  هناخ ، رد  رـضاح 

رد ار  یناسک  هک  تسین  نیا  زا  رتزیگنا  هنتف  رت و  تخـس  دـنک ) دروخرب  تیوه  یب  درف  اه  هد  اـب  اـسب  هچ  هک  نآ  هب  هجوت  اـب   ) هناـخ زا  نز 
 ---------------- رذگهار دنک  عمطوا  ةویمرد  رسدرآ  نورب  غابزا  هک  هخاشره   1. يرادن نانیمطا  اهنآ  هب  هک  ینک  دراو  وا  رب  هناخ 

ص 253. نامه ، . 1 ----- 

ییاهب خیش  تیاکح 

مرهوش زا  الط  لاقثم  دـصناپ  هکدرک  تیاکـش  یـضاق  دزن  ینز  يزور  دـسیون : یم  دوخ  ياه  باتکزا  یکی  رد  یِلماع  نیدـلا  ءاـهب  خـیش 
: دیسرپ نز  زا  یـضاق  دوب . هدرک  شوم  ارف  ای  دومنراکنا  ار  دوخ  بلط  وا  درکراضحا و  ار  رهوش  یـضاق  دهد . یمن  نم  هب  وا  مراد و  بلط 

لباـقم هک  ینز  دـیهد  یهاوـگ  دیـسرپ : ناـهاوگزا  یـضاق  دـندهاش . درم  ود  نآ  يرآ ، تفگ : نز  يراد ؟ يدـهاش  دوـخ  هتفگرب ي  اـیآ 
لباـقم ِباـقن  نز  نیا  تسازـس  دـنتفگ : ناـهاوگ  تسا . هتخادرپـن  وا  دراد و  بلط  تسا  درم  نیا  هک  شرهوش  زا  لاـقثم  دـصناپ  تساـمش 

یگتسارآ زا  روظنم  میهد .* . یهاوگ  هاگنآ  ات  تسا ، نز  نامه  وا  هک  میسانشب  تسرد  ار  يو  يا  هظحل  ام  ات  دنزب  بقع  ار  دوخ  تروص 
هچ امش  دروآرب : دایرف  شرهوش  دیزرل و  دوخ  رب  دینـش  ار  نخـس  نز  نیا  نوچ  دنک . بلج  ار  ناگدننیب  رظن  هک  تسا  يزاسابیز  هنوگره 

مهد یمن  تیاضر  داد و  مهاوخ  لاقثم  دصناپ  نم  زگره ! دهد !؟ ناشن  امـش  هب  ار  شا  هرهچ  نم  رـسمه  الط ، لاقثم  دصناپ  يارب  دـیتفگ ؟
تیاکـش زا  درک  هدـهاشم  دوخ  رهوش  زا  ار  تریغ  يدرمناوج و  نآ  نز  نوچ  دوش . ناـیامن  هناـگیب  درم  ود  روضح  رد  مرـسمه  هرهچ  هک 

يارب هن  نانز  هک  دـید  یم  مه  ار  اـم  هعماـج ي  ِزورما  تریغاـب ، درم  نآ  دوب  بوخ  هچ  دیـشخبرهوش . هب  ار  غلبم  نآ  دیـشوپ و  مشچ  دوخ 
مه زین  ناشناردارب  ناردـپ و  نارهوش و  دـنهد و  یم  ناشن  ناگمه  هب  قاس  خر و  هنوگچ  هرقن ، لاقثم  کـی  یتح  هن  ـالط و  لاـقثم  دـصناپ 

! دننک یم  تاهابم  نانآراتفر  هب  ناشرانک  رد  دنیاهنآ و  هدیقع ي 

رادرهوش نز  زا  يراگتساوخ 

زا سپ  درک و  جاودزا  يو  دنتـشاد . اـبیز  رایـسب  يرتخد  هک  دوب  يا  هداوناـخ  اـم  یگیاـسمه  رد  تفگیم : ققحم  ناتـسود  زا  یکی  یناـمز 
زا لاس  ود  تدم  مبلط . یم  هراچ  هار  امـش  زا  تسا و  هدمآ  شیپ  یلکـشم  مداماد  رتخد و  يارب  تفگو : درک  هعجارم  نم  هب  شردپ  یتدم 
رد ار  وا  رفن  دـصزا  شیب  لاـح  اـت  دـیاش  دوشن . وا  محازم  یـسکو  دور  نوریب  هناـخ  زا  هک  تسا  يزور  رتمکو  درذـگ  یم  مرتخد  جاودزا 
ایآ دوب : هدیسرپ  ققحم  ِتسود  نآ  دنیایب ! ام  هناخ  هب  يراگتساوخ  يارب  هک  دنا  هتـساوخ  هزاجا  هدمآ و  هناخ  رد  هب  هدرک و  بیقعت  نابایخ 
وا هب  زورما  زا  هلب ، دوب : هتفگ  ناـشیا  تسه ؟ نیا  زج  یهار  رگم  دوب : هتفگ  يو  دراذـگ ؟ یم  ناـیامن  ًـالماک  ار  دوخ  هرهچ ي  امـش  رتخد 
اب یتدم  زا  سپ  رتخدردپ  دیوگ : یم  يو  هدب . عالطا  نم  هب  ار  هجیتن  مه  دعب  دشابن . ادـیپ  وا  ییابیز  هک  دـناشوپب  يروط  ار  شتروص  وگب 

یسک مه  راب  کی  یتح  لاح  ات  زور  نآ  زا  تفگ : درک . میاعد  تفرگ و  شوغآ  هب  ارم  یلاحشوخ  اب  دمآ و  ام  لزنم  هب  ینیریـش  يا  هبعج 
: دـنا هدرکراهظا  نینچ  دارفا  رتشیب  اه  یهاوخرظن  هیاپ ي  رب  هدیـسر و  ام  هب  ناوناب  زا  هک  ییاـه  هماـن  ناـیم  رد  تسا . هدـشن  مرتخد  محازم 
هک نیا  رب  نوزفا  تسا ». هرهچ  تسا  شخب  تذل  ام  يارب  نآ  هراظن  هک  یعـضوم  نیرتشیب  دنناشوپ  یم  ار  دوخ  مادنا  نانز  هک  نآ  زا  سپ  »
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. دنک یمرتشیب  ار  تمسق  نآ  دومن  یعیبط ، روط  هب  تمسق ، کی  يزاسادیوه  ندب و  رسارس  يراد  هدیشوپ 

رادیاپ یگدنز  ترسح 

زگره قشع  نیا  تسا و  ینتسسگ  دوش  یمن  زاغآ  قشع  هقالع و  اب  هک  یطباور  اه و  یگدنز  هکدهد  یم  ناشن  برغ  نانز  هتفـشآ  عاضوا 
يا هدیدپ  رادـیاپ  قشع  دوش  یم  هتـشادنپ  انعم  یب  نانز  شـشوپ  عوضوم  هک  ییاه  نیمزرـس  رد  ددرگ . یمن  هتفای  ناگدیـشوپان  ِناهج  رد 

ماوداب یبلق  هقالع  ام  هب  یـسک  هک  دنراد  یم  راهظا  نانز - صوصخ  هب  مدرم - دـنهد . یمرـس  زوسناج  هآ  شترـسح  رد  ناگمه  هک  تسا 
تسا و تالیامت  ياضرا  يارب  رتشیب  هشیر و  یب  تدم ، هاتوک  همه  اه  هقالع  تسا . بایان  دزروب  قشع  نز  کی  هب  اهنت  هک  يدرم  درادـن .

شیوخ هب  ار  درم  یبایتسد  دننکـشب و  ار  نادرم  دوخ و  نایم  میرح  یگنهرب ، اب  نانز  هاـگره  اریز  تسا . نز  هب  ناـسآ  یباـیتسد  نآ ، تلع 
قـشع تروص  نآ  رد  دهد . یمنرارق  نز  کی  قشع  ورگرد  هشیمه  يارب  لماکروط و  هب  ار  دوخ  بلق  درم  هک  تسا  یعیبط  دـنزاس  ناسآ 

رد یتّدـم  یمدآ  هکدوش  یم  رادومن  یناـمز  قـشع  ددرگ . یمن  اـمرفمکح  يزیرغ  شـشکزج  ناـنآ  ناـیم  دـبای و  یمن  قـقحت  هاـگ  چـیه 
ددرگ و یم  رارق  یب  رت و  هتفیش  قشاع  ِلد  دوشن  رّسیم  تلوهس  هب  قوشعم  هب  ندیـسر  نوچ  دباین . تسد  نادب  دشاب و  قوشعم  يوجتـسج 

يا هناهب  هب  ادابم  ات  دنک  یم  رتشیب  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  يرادبناج و  دهد  تسدزا  ار  شبوبحم  هک  نآ  میب  زا  دبای  تسد  نادـب  هک  هاگنآ 
هب ات  دزاسراهم  مه  ار  دوخ  هدید ي  لد و  هکدیاب  زین  دـبای . شـشک  يرگید  يوس  هب  وا  بلق  دوش و  مهارف  نانآ  ییادـج  تابجوم  یهاو ،
درف تسا . تیدودـحم  راظتنا و  ناـیاپ  جاودزا  باـجح ، هب  دـقتعم  ِعماوج  ناـیم  رد  دریگن . ياـج  يو  دوخ  بلق  رد  يرگید  قشع  یناـسآ 

زا سپ  تسا . هداد  دـیون  كرتشم ، یگدـنز  راگزور  ندیـسرارف  دـیما  هب  ار  نتـشیوخ  يزیرغ ، تاساسحا  کیرحت  جوا  رد  ینامز  تّدـم 
طباور هک  يا  هعماج  رد  اما  دسانش . یم  ینامسآو  ردقنارگ  يا  هیده  ار  نآ  تسا و  ینیریـش  رـسارس  يو  يارب  یگدنز  ياهزور  جاودزا ،

. دـنک یمن  لابقتـسا  نآ  زا  یـسکو  دوـش  یم  هتخانـش  تیدودـحم  تیمورحم و  زاـغآ  جاودزا  تسا ، دازآ  یمـسر ، ِجاودزا  زا  شیپ  دارفا 
، يرنه رظن  زا  هک  یتقو  درکراهظا : نینچ  درب  یپ  هتکن  نیدـب  هک  نیا  زا  سپ  دوب ، یگنهرب  زادرپ  هیرظن  اـه  لاـس  دوخ  هک  لـسار  دـنارترب 

ناسآ رایـسب  نز  هب  یبایتسد  زورما  هک  تسا  فسأـت  هیاـم ي  رایـسب  هک  مسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مهد  یم  رارق  رظن  دـیدجت  دروم  ار  هلأـسم 
ملیفو دنمرنه  كاکچیه  درفلآ   1. نکممریغ هن  هتبلا  دوب و  یم  رتراوشد  یمک  نانز  ِلاصو  هک  دوب  رتهب  یلیخ  منک  یم  نامگ  تسا و  هدش 
ببـس ناجیهرپ  ملیف  کی  لثم  دیاب  نز  منک  یم  رکف  زورما  يدـنمرنه ، يزاس و  ملیف  هبرجت ي  رمع  کی  زا  سپ  دـیوگ : یم  فورعمزاس 
شزرا دوخ  ِنداد  ناشن  رتمک  اب  دیابوا  دشاب . نکمم  تیعقوم ، ره  رد  سک  ره  يارب  وا  هب  یبایتسد  هک  نیا  هن  ددرگ ، درم  رد  قشع  روش و 

ر. لسار ، دیاقع  هرابرد ي   . قالخا ص 87 ییوش و  انز  .1 دنوش . هتشاداو  روش  كرحت و  هب  وا  یبایتسد  يارب  اهدرم  ات  دربب  الاب  ار  شیوخ 
یقرش نانز  هک  منک  یم  روصت  روط  نیا  مینیب  یم  قرش  زا  هک  يراثآ  اه و  ملیف  رد  يرفعج . یقت  دمحم  لسار ، راکف  دقن ا  یسررب و  ك :

دوخ ّتیمها  تیباذـج و  زا  جـیردت  هب  یلو  دـندومن ، یم  باذـج  یلیخدوخ  هبدوـخ  دـندز  یم  دـنبور  باـقن و  هک  ییاـه  لاـس  لوـط  رد 
تـسد شیوخ  شـشوپ  زا  زور  هب  زور  یبرغ  ناـنز  اـب  دوـخ  يربارب  يارب  ناـنآ  هک  دوـب  نیا  یتساـک  نیا  ِّتلع  منک  یم  ناـمگ  دنتـساک .

، هناگیب اب  نز  تناتم  اب  راتفر  هاـگ   1. تسین لبق  لثم  مه  نانآ  یـسنج  ياه  هبذاج  یتح  رگید  هک  دندیـسر  ییاـج  هب  مک  مک  دنتـشادرب و 
نارـسپ ًالومعم  یفرط  زا  تسا . هتخاس  نوزفا  يو  لد  رد  ار  رـسمه  ّتبحم  هتـشاداو و  يرادـنید  ینمادـکاپ و  هب  مه  ار  یبهذـم  ریغ  رهوش 

هب ار  شمادنا  ناگیار  هب  زورما  هک  يرتخد  دندقتعم  اریز  دـنزرو . یم  عانتما  دـنا  هداد  بیرف  ار  اهنآ  دوخ  هک  ینارتخد  اب  جاودزا  زا  هزره 
نوچدـندنکفیب دـنتفرگرتوزغن  هکار  لگاسب  يوجنگ : یماظن  هتفگ ي  هب  تسین . دامتعا  دروم  ادرف  یگدـنز  يارب  دـهنب  ناـگمه  ياـشامت 

مادـنا و هک  دـنا ، تّفعاـب  ناگزیـشود  يوجتـسج  رد  يراگتـساوخ  ماـیا  رد  مه  یبهذـمریغ  دارفا  هک  تسین  بـجعت  نیارباـنب  دـنتفرگربوب 
ص 73. باجح ، هلأسم  . 1 دنا -- . هتشادن  یسامت  هناگیب  اب  یگدنز  راک و  طیحم  رد  هدادن و  ناشن  یسک  هب  ار  ناشیاهوم 
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نادرم راهم  نانز ، ششوپ  مشش :  لصف 

هراشا

ایآ دراد . یماو  رکف  هب  ار  ناسنا  رما  نیا  دنتسه . درم  نز ، قوقح  ناعفادم  زا  یهوبنا  هورگ  هک  تسا  نآ  یکی  ام  راگزور  ياه  یتفگش  زا 
هـشیمه هک  تسا  یناگژاو  هلمج  زا  يدازآ  تسا ؟ هدش  اپ  رب  نادرم  قوقح  زا  عافد  يارب  نانز  يوس  زا  يا  هرگنک  رانیمـس و  چیه  نونکات 

زا نامز  چیه  رد  دراد و  هشیدنا  رد  نآ  زا  يا  هژیو  موهفم  سکره  تسا و  هدوب  رگرامعتـسا  هدش و  رامعتـسا  نامدرم  راعـش  مایا  رذـگرد 
يارب شـشوپ  یهورگ  هدـیقع  هب  تسا و  يراج  عوضوم  نیا  زین  ناـنز  تاراـیتخا  قوقح و  هصرع ي  رد  تسا . هدوبن  ناـما  رد  ییوجدوس 

هک هنوگ  نآ  نز - شـشوپ  هک  دنریذپ  یم  زین  باجح  هب  نادـنم  هدـیقع  تسا . شیوخ  قوقح  هب  يو  لین  عنام  يدازآ و  بلـس  لماع  نز 
ناگناگیب روضح  رد  یگدنناوخ  صقر و  دننام  اهراک  يا  هراپ  ماجنا  دزاس . یم  دودحم  ار  ناگناگیب  اب  وا  ترشاعم  دراد - رظن  رد  مالـسا 

رـسمه کی  يارب  زج  ار  وا  زا  یـسنج  ییوج  هرهب  ددنـسپ و  یمن  يو  رب  ار  دارفا  زیارغ  کیرحت  ییامندوخ و  دـهد . یمن  هزاجا  يو  هب  ار 
یشک هرهب  نینچ  قح  یسک  هن  تسا و  زیاج  وا  رب  هن  تسا  نز  دنمجرا  تیصخش  فالخرب  هک  يراکره  یمالـسا  رظن  زا  دناد . یم  عونمم 

هب دشک و  دـنب  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  راگدـیرفآ ، زا  هدـش  اطع  ياه  تمعن  اب  يدازآ ، هناهب  هب  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  نز  هب  مالـسا  دراد . ار 
نز يارب  ار  شـشوپ  هناهاگآ  يرتشیب  هورگو  هناهاگآ  ان  يا  هدع  ات  تسا  هدـش  ببـس  هچنآ  هک  نیا  رگید  تقیقح  دروآرد . دوخ  تراسا 

دیاب نز  هک  دنرادنپ  یم  اهنآ  دنراد . نهذ  رد  نز  زا  هک  تسا  یطلغ  رکفت  زرط  دـننک  دادـملق  وا  تارایتخا  يدازآ و  فالخرب  يا  هدـیدپ 
هعماج لوصا  یعیبط و  قیاقح  فالخرب  درم و  نز و  شنیرفآ  تخانش  زا  فارحنا  نیتسخن  نیا  هک  نآ  لاح  دشاب ، درم  دننام  زیچ  همه  رد 
راظتنا هک  هتبلا  تسا  درم  ناسکی  هنومن ي  هژیو ، تافص  شنیرفآ و  رظن  زا  نز  هک  میدوب  دقتعم  زین  ام  رگا  تسا . یسانش  ناور  یـسانش و 

ندعم ر رگراک  نادرم ، دننامه  هک  میتشاد  یم  اور  تروص  نآ  رد  دـشاب . درم  نوچمه  زیچ  همه  رد  وا  قوقحو  تارایتخا  دودـح  میتشاد 
ار درم  نوچ  اما  دشاب . همانزور  امنیـس و  تیلب  هدنـشورف ي  رهـش و  تفاظن  رومأم  ییامنهار و  سیلپ  راطق و  لیقثرج و  روتکارت و  هدننا ي 

دنهاوخ یمن  مه  درم  زا  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  میرادن . عقوت  يرگید  زا  ار  مادک  چیه  هفیظو ي  زگره  میناد  یم  وا  زا  ریغ  ار  نز  درم و 
رت هتسیاش  رگید  روما  يارب  ار  درم  يروما و  يارب  ار  نز  یعامتجا ، دادرارق  ای  شنیرفآ  ماظن  رگا  ایآ  دزادرپب . نز  لغاشم  فیاظو و  هب  هک 

!؟ تسا هدش  هدرپس  کی  ره  هب  یمدآ  رایتخا  يدازآ و  فالخرب  يا  هفیظو  دنیبب ،

رگید ياه  يدازآ  ندیشکدنب  هب 

 ...، شـشوپ و زرط  رد  يدازآ  زج  هب  یمدآ  تسا !؟ هتفاـی  راداوـه  هک  تسا  یـسنج  يدازآ  اـهنت  اـه ، يدازآ  عاوـنا  ناـیم  رد  ارچ  یتـسار 
ناسنا دازآ و  ناویح  نایم  دوش . یم  دنب  رد  اه  يدازآ  نآ  همه ي  هبنج ، نیا  رد  سفن  راهم  ندرکاهر  اب  هک  دراد  زین  يرگید  ياه  يدازآ 

ار عناوم  دـشاب و  يو  هتفهن  ِیهلا  یناسنا و  ياه  شزرا  همه  دـشر  زاس  هنیمز  هک  دراد  اهب  ناسنا  يدازآ  ینامز  تسا . رایـسب  تواـفت  دازآ 
هار وا ، رظن  دروـم  یناـسنا  ياـه  شزرا  زا  یکی  هک  نآ  هن  دزاـس ؛ فرطرب  دـبای  تسد  اهنادـب  دـناوت  یم  هک  ییاـه  شزرا  هـمه ي  هار  ارف 

يدیلپ و زا  رود  هعماج ي  حلاص و  دنزرف  هداوناخ و  مرگ  نوناکزا  يدنم  هرهب  یتسار ، یکاپ ، دنک . ّدس  ار  اه  شزرا  ریاس  هب  يو  ندیـسر 
يا هدمع  شخب  یمدآ  تسا . سابل  یعون  ندیشوپ  زرط  رد  يداز  زا آ  رتشیب  رایـسب  نآ  ياهب  هک  تسا  ياه  شزرا  همه  یعامتجا ، تینما 

، اه شزرا  نیا  زا  یکی  هب  لین  يارب  هک  تساور  هنوگچ  دنک . یم  فرص  اه  شزرا  نیا  هب  لین  يارب  ار  شا  يزور  هنابـش  ياه  شـشوکزا 
رانک هب  ار  تفرعم  ملع و  توهـش ، رطاخ  هب  هن  دنکادف و  ار  یگدنز  ملع ، هب  یبایتسد  يارب  دـناوت  یم  هن  وا  دـنک ! ینابرق  ار  اه  شزرا  هّیقب 

يدازآ مان  هک  تسا  تراسا  یعون  دنک  دنب  رد  ار  اه  شزرا  اه و  يدازآ  رگید  هک  يدازآ  نآ  تشاد . مه  رانکرد  دـیاب  ار  همه  نیا  دـهن ،
زین درف  دوخ  زا  تسا ، نارگید  دـشر  يدازآ و  بلـس  ببـس  اهنت  هن  هک  تفای  ناوت  یم  ار  اـه  يدازآ  هچ  ناـیب  نیا  اـب  تسا . هتفرگدوخ  هب 
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هدرک ّدـس  ار  نانآ  روآ  یلاعت  ياـه  يدازآ  بلغا  يور  ارف  یـسنج ، يدازآ  برغ  رد  هک  ناـنچ  دـنک . یم  بلـس  ار  شیاـه  يدازآ  رگید 
زیارغ رگناریو  شخب  ربارب  رد  ندیـشک  َدس  اما  تسا ، یندوتـس  بآ ، دنم  تردـق  تکرح  لباقم  رد  ندیـشک  ّدـس  هنوگچ  یفرط  زا  تسا .

زا هک  تساروظنم  نادب  تسا . بآ  تمعنزا  اه  ناسنا  ندرک  مورحم  يارب  هن  بآ  دنلب  جاوما  لباقم  رد  ّدـس  ثادـحا  دوش !؟ یم  شهوکن 
ات تسا  هزیرغ  ِیشکرس  لباقم  رد  يّدس  نز  ششوپ  دنک . هدافتسارتهب  نآ  دوجو  زا  یمدآ  ات  دوش  يریگـسثیپ  نآ  يورین  بآ و  نتفررده 

. دنیرفاین یمامت  دورن و  زره  شیورین 

نادرم راهم  نانز ، ششوپ 

تلع کی  هکلب  تسا ، هدش  یم  هتشاگنا  هدیدان  نادرم  يوس  زا  ناشقوقح  هک  دنا  هدوب  نانز  هتـسویپ  هک  تسا  ببـس  نادب  هن  عوضوم  نیا 
درم زا  ار  یقح  اهنت  هن  نز  قح  زا  درم  عافد  وس  نآ  زا  اـّما  تسین ، نز  عاـفد  دـنمزاین  دوخ  قح  هب  لـین  رد  درم  دـناد  یم  نز  هک  تسا  نآ 

زا ناوت  یم  مه  نز ، زا  يرادـبناج  اـب  اریز  دـنک . یم  ینازرا  نز  ناوت  قح و  زا  ییوج  هرهب  رد  يرتـشیب  تردـق  يو  هب  هکلب  دـهاک ، یمن 
زا رتمک  دـمآرد  اب  وا - راک  يورین  زا  دـناوخارف و  یعامتجا  راک  هصرع ي  هب  ار  يو  دوش  یم  مه  دـش و  دـنم  هرهب  نز  دامتعا  تیاـمح و 
رد رتشیب  نز  قوقح  ياطعا  يارب  هک  دنا  هیامرس  نابحاص  ام  رـصع  رد  دنا و  هدوب  نادرم  نز  قوقح  ناعفادم  نیتسخن   1. تسجدوس درم -
راک هب  درم  شوداشود  نز  هک  تسا  نآ  زا  عنام  نانز  يارب  یموق  یلم و  ياه  شـشوپ  نتـشاد  دـندرب  یپ  هک  یناـسک  نیتسخن  دـنیوپاکت .
یتح ناوج و  نارـسپ  زا  یهوبنا  عمج  هک  نآ  اب  هورگ  نیا  دندوب . قفوم  نانز  دامتعا  بلج  رد  هک  هتبلا  دندوب و  نانیمه  دـنکور ، يداصتقا 
یکی دوب . نز  ششوپ  دوجو  عنام ، نیلوا  یلو  دوش . مهارف  نانز  يارب  لغـش  داجیا  ياه  هنیمز  دنتفرگ  میمـصت  دندید ، یم  راکیب  ار  نادرم 
رـسمه کی  هب  ار  ییوشانز  طباور  دوش و  ادـج  هناخزا  نز  اـت  دوب  نآ  هشقن  هک  نآ  رگید  دوب و  تمحز  هیاـمراک  طـیحم  رد  هکرظن  نآزا 

همه نیا  دوش و  يدیلپ  ماجنا  زکارم  جاور  رتشیب و  فرصم  ییوج و  تذل  عونت و  داجیا  يراد و  هیامرس  دشر  هلیسو  دوخ  دنکن و  رصحنم 
نیا يارب   2. ناطاّیخ يارب  زج  هب  . تسا یتمعن  نایناهج  همه  يارب  هاتوک  ياه  نماد  تنارود : لیو  هتفگ  هب  دوب . ینتفایان  تسد  شـشوپ ، اـب 

. دنک یم  دودـحم  هناخ  طیحم  هب  ار  نز  زا  ییوجماک  شـشوپ ، اریز  تسا . هدـنهدرازآ  نز  شـشوپ  هتخاسن ، دوخ  نادرم  رگید  ناحارط و 
زا هچنآ  ددرگ . یم  هدـیچرب  یکاپان  یگزره و  طاسب  دوش و  یم  نکممان  نز  هب  یبایتسد  یعامتجا ، یقـالخا و  ّتادّـهعتو  جاودزا  نودـب 

نز ر هک  نآ  زا  شیپ  نز  يارب  شـشوپ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  نآرق و  تایآدافم  زا  زین  تاعلاطم و  تاقیقحت و  عومجم 
هقباسم دـننامه  نز  درم و  روضح  هضرع ي  دزاس . یم  دودـحم  نز  یجدوس ا ز  رد  درم ر ا  تردـق  دـهد ، رق ا ر  تیدودـحم  وانگنت  رد  ا 
تـشپ كال  دوش و  زوریپ  تشپ  ـال ك  رب  اـت  دـنک  یم  یط  ار  يراومه  یلو  ینـالوط  هار  شوگرخ  تسا . تشپ  كـال  شوگرخ و  ناـیم 

ماجنارـس دریگ و  یم  شیپ  ار  هاتوکاما  جنررپ  خالگنـس و  یهار  راچان  دوش  زوریپ  شوگرخ  رب  دناوت  یمن  تعرـس  رظن  زا  دناد  یم  نوچ 
باجح رد  تسا . دونـشخ  شجنر  نیدب  تسا ، هدرک  اهر  ار  هدوسآ  هار  هدیـشک و  تّقـشم  ریـسم ، نیا  یط  رد  دـنچره  وا  دوش . یم  زوریپ 

يارب نآ  شـشوپ  اـیوگ  دـنک . یم  ینیگنـس  رتـشیب  درم  شود  رب  نآ  تردـق  تبیه و  تسا ، نز  شود  رب  شـشوپ  راـب  هچرگا  زین ، ناوناـب 
شا هدیـشوپ  دـیاب  تسوج  هنتف  زیگنا و  سوه  نز  نوچ  دـنرادنپ  یم  هک  یمومع  روـصت  فـالخرب  تسا . نیا  ياـپ  تسد و  ندرکدـنبرد 

ابیکـش يو  یـسنج  ياه  هبذاج  ربارب  رد  درم  نوچ  ًاتقیقح  هکلب  تسین  ینیرفآ ا و  هنتف  ببـس  هباـهنت  شرافـس  نیا  میراد  هدـیقعام  تشاد ،
رد هک  یتیدودحم  نیاربانب  دنزرو . بانتجا  نادرم  روضح  رد  دوخ  هدیـشوپان  مادنا  ِندا  هولج د  زا  ات  تسا  هدش  هتـسا  وخ  ناشیا  زا  تسین 

نیا نز . ندادرارق  اـنگنت  رد  هن  تسا ، نز  دوـجو  زا  هیور  یب  ییوـج  هرهب  رد  نادرم  ندرکدودـحم  تقیقح  رد  دوـش  یم  روـصت  باـجح 
نیا رد  درم  زا  ام  روظنم  هتسویپ  . 1 دریذپ . یمو  دزاس  یمراومه  شیوخرب  نز ، هبذاج ي  ربارب  رد  درم  یناوتان  ببـس  هب  نز  ار  تیدودحم 

،ص157. هفسلف تاذل  . 2 تساه . نارود  هتخاس ي  دوخ  نادرم  برغ و  داصتقا  هصرع ي  نازاب  تسایس  اهراتفگ ،
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ششوپ ياه  یتخس 

یناور و یقالخا ، ياه  یناـماسبان  اـه و  يراوشد  یلو  تسا ، یگدیـشوپ  مکزا  رتراوشد  رتشیب ، ساـبل  ندیـشوپ  هک  درکراـکنا  ناوت  یمن 
نیا ات  تسا . رتهب  ِشـشوپ  یتخـس  زا  رتروآ  یهابت  رت و  نیگمهـس  رت و  نوزفا  بتارم  هب  دیآ  یم  دـیدپ  یگدیـشوپان  رثا  رد  هک  یعامتجا 
ياه يرامیب  ایآ  تسا . هدرکن  داجیا  تیمورحم  باجح  هدروآدـیدپ ، يراوشد  تیمورحم و  نانز  يارب  یباـجح  یب  هک  هزادـنا  نآ  ناـمز 

ای تسا  یباـجح  یب  لوصحم  یـسنج ، تاـفارحنا  هداوناـخ و  ماـظن  ِیـشالت  لزلزت و  یتـسرپ ، دـم  یـشکدوخ ، ییاـبررتخد و ،... یلـسانت ،
؛ درک دای  تمحز  ار  نآ  دیابن  دوش  یم  ظفح  تمحز  نیا  اب  هچنآ  هب  تبـسن  اما  دوش  یمن  راکنا  یگدیـشوپ  یعیبط  ِتمحز  یگدیـشوپ !؟

هاگیاج هیهت  يارب  یتفگنه  غلابم  دنا و  شیوخ  رهاوج  ظفح  هلیـسو ي  رکف  هب  رهاوج ، هیهت  رد  مادقا  ره  زا  شیپ  ناشورفرهاوج  هک  نانچ 
دنناد یم  اریز  دنرادنپ . یمن  دایز  دنرب ، یم  نآ  زا  اهدعب  هک  يا  هدیاف  يارب  ار  غلبم  نآ  دننک و  یم  فرص  اهرهاوج  يرادهگن  صوصخم 
یقرت عنام  اهنت  هن  یحطـس ، روصت  فالخرب  یگدیـشوپ  رگید ، رظن  زا  تسا . دنمزاین  رتشیب  تظفاحم ، لوصا  تیاعر  هب  اهبنارگ  ءیـش  هک 

دراد و یمرود  وازا  یتـحار  هب  ار  اـهرطخ  هک  نآ  هچ  دـنک ، یم  کـمکرتشیب  یگنهرف  یملع و  دـصاقم  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  تـسین ، درف 
کجاوزال لق  یبنلا  اهیا  ای  تسا : هدومرف  حیرـص  روط  هب  هراب  نیا  رد  نآرق  دنک . یم  دـیماان  وا  زا  ار  بلط  تذـل  رگوجتـسج و  ناگدـید 

نانمؤم نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب  ربماـیپ ، يا   1 نیذؤیالف نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  نهبیبلج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤمل  اءآسنو  کـتانبو 
( طاـیتحا هب   ) دـنریگن رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  یکاـپ )  هب   ) هک نآ  يارب  نیا  دـنریگ . رتورف  دوخ  رب  ار  دوـخ  ياـه  شـشوپ  وـگب 

عنام داجیا  رد  نارگید  مادنا ، ساسح  عضاوم  ندنایامن  یگدیـشوپاناب و  اریز  تسا . رتدازآ  دوخ  راکرد  شـشوپ ، اب  نز  تسا . رت  کیدزن 
هیآ ي59. بازح ، هروس ا  .1 یگدیشوپ . اب  ات  دنوش  یم  جیسب  رتشیب  يو  يارب 

1 تخانش هویم ي  باجح 

اه و هنیمز  زا  هک  دننک  لمحت  دوخ  دوجو  زارف  رب  ار  هویم  نیا  دنناوت  یم  یناسکو  تسا  تخانـش  تخرد  هویم ي  باجح  هک  میدـقتعم  ام 
ام تشادرب  ناـسنازا و  اـم  یقلت  هک  ناـمز  نآ  اـت  يداـقتعا . ياـه  هشیر  یتـفرعم و  ياـه  هـنیمز  دنـشاب ؟ رادروـخرب  یمکحم  ياـه  هـشیر 

اه و یـشوخ  هتـسب ، رادم  يرارکت  یگدنز  عونت ، دح  رد  شقن  نیا  زا  وا  شنیب  هدنام و  لوهجم  ناسنا  شقن  هدـشن و  نوگرگد  شیوخزا 
زج يزیچ  تشاد و  دهاوخن  یموهفم  چیه  باجح  دـشاب ، هدـش  هصالخ  ندوب ، یچاشامت  ندـنام و  هچیزاب  ندـش و  رگیزاب  اه ، یمرگرس 

ضوع ار  دوخ  شقن  زونه  هکوت  تشاد . یهاوـخ  رذـع ، نارازه  نآ  زا  ییاـهر  يارب  هاـگنآ  تفرگ . دـهاوخن  ناوـنع  اـه ، يداـش  يدوباـن 
دنچ نیمه  شا  یگدـنز  قمع  شرمع و  مامت  هک  یـسک  تشاد . یهاوخ  ار  اه  يزاب  نامه  دوب و  یهاوخ  ناـمه  یـسابل  ره  رد  يا  هدرکن 

سابل رد  ار  شدوخ  دـناوت  یم  ایآ  تسا ، نتـسشن  اه  مشچ  رد  ندوب و  بلاج  نداد و  شیاـمن  ندیـشوپ و  نتخود و  نتفرگ و  هچراـپ  رتم 
تذل و هب  ندیـسر  يارب  نم  ندیـسر . تسب  نب  هب  ندش و  مامت  ینعی  گرم ، ینعی  شـشوپ  وا  يارب  دـشوپب !؟ ار  شدوخ  دـنک و  سوبحم 
تذـل و يارب  اهدادعتـسا  زا  میظع  مجح  نیا  مروآ . تسد  هب  ار  اهنآ  همه  متـسناوت  یم  مزیارغ  اب  متـشادنزاین . دادعتـسا  همه  نیا  هب  هاـفر ،
. مشاب شوخ  اه ، یـشوخ  جوارد  یتح  نم  هکدراذـگ  یمن  نم  یهاگآدوخ  نادـجو  تسا . محازم  یتح  هک  تسا  داـیز  طـقف  هن  یـشوخ ،

رکف هب  ندوب ، شوخ  ندیباوخ و  ندروخ و  يارب  نم  ایآ  موش . یمن  سوبحم  لاح ، هظحلرد و  مراد و  هطبار  هتـشذگ  هدـنیآ و  اب  نم  نوچ 
هک یتفن  رادـقم  زا  هکروط  نامه  ام  تسا . نم  یـشوخ  ِمحازم  هک  لقع  نیا  مراد ؟ زاین  حور  نادـجو و  هب  باختنا و  يدازآ و  هب  لقع ، و 

، باتک نآ  دـنمجرا  فلؤم  زا  ینادردـق  ساپ  هب  تسا . مان  نیمه  هب  یباتکرادـماو  ناونع  نیا  نشور 1. دودـح  میناوـت  یم  تسا  غارچ  رد 
نآ تکرح  دودح  تسا  نیـشامرد  هک  یتخوسرادقم  زا  مینزب و  سدح  ار  شندوب  دوش . یم  لقن  اج  نیا  رد  هدیزگروط  هب  نآزا  یتمـسق 

. دراد هیامرس  اه ، فرح  نیا  زا  شیب  نوچ  تسین . لاس  داتفه  هدودحم  نیا  يارب  هک  میبای  یم  ناسنا  میظع  ياهدادعتسا  زا  روط  نیمه  ار ،
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هک تسا  یتخرد  باجح  يا ؟ هلیتف  غارچ  کی  ندرک  نشور  يارب  یمتا  يورین  کی  ایآ  یشورف ؟ مغلش  يارب  هیامرس  ناموت  اهدرایلیم  ایآ 
راشرس ینغ و  اه  هنیمز  هک  یماگنه  تساه . هثداح  اهوگتفگو و  اهدروخرب  رانکرد  شراهب  اهداقتعا و  شا  هشیر  اه و  تخانش  شا  هنیمز 

اه تفآ  نوچ  دـنیب . یمن  یتفآ  چـیه  یتح  دروآ و  یم  راب  دـهد و  یم  هفوکـش  تخرد  نیا  يراهب  ره  رد  هدـنز ، دوب و  مکحم  اه  هشیر  و 
هدـنز يا  هدـیقع  چـیه  هشیر ي  تسا ، لوـهجم  ناـسنا  شقن  یتـسه و  ناـسنا و  هک  يا  هنیمز  رد  دریگ . یم  هیاـم  رقف ، هیذـغت و  دوـبمکزا 

واگدح ات  ناسنا  هک ... يا  هعماج  کی  رد  دییور . دـهاوخن  یباجح  هویم ي  دـش و  دـهاوخن  زبس  يدامتعا  ریوک ، نیا  رد  دـنام و  دـهاوخن 
هلأسم شدوخ ، ياهدادعتـسا  ندرکروگ  هب  هدـنز  شفدـه  مامت  تسا و  روگات  هراوهگزا  وا  تکرح  تموکح و  ورملق  مامت  هدرک و  لّزنت 

اوـظفحی مهراـصبا و  نم  اوـضغی  نینمؤـملل  لـق   ) دـنک یم  حرطم  ار  باـجح  مکح  هـک  ییاـه  هـیآ  نآرق  رد  ددرگ . یمن  حرطم  باـجح 
، فده نآ  هب  دنا و  هدرکادیپ  یتهج  فده و  ینعی  دنتـسه . نمؤم  هک  دـنک  یم  باطخ  ییاهنز  اهدرم و  هب  مهل 1 ) یکزا  کلذ  مهجورف 

یم حرطم  هنیدم  رد  باجح  داد . روتـسد  وا  هب  ناوت  یمن  دـشاب  هدیـسرن  فدـه  نیا  هب  ناسنا  هک  یمادام  ات  نوچ  دـنراد . قشع  شیارگ و 
لد تخانـش و  هب  اهزغم  هک  نیا  نودب  دنراد . فدـه  هک  یناسک  يارب  مه  نآ  تسا . هدـش  حرطم  اه  هنیمز  اهانب و  ریز  هک  یماگنه  دوش ،

ششوک دشابن  یقمع  یتکرح و  دوجو  رد  و  یتخانـش ، رـس  رد  ات  تشاد و  دهاوخن  يدوس  سابل ، ندش  ضوع  دشاب ، هدیـسر  قشع  هب  اه 
دنکن و بذج  ار  یقلخ  هکدـشاب  يا  هزادـنا  هب  باجح  دـیاب  دروآ . یمن  راب  هب  يا  هجیتن  ترفن  ینیگنـس و  زج  ققحت - ضرف  هب  يرهاظ -
رب مکاـح  ياـه  شزرا  ینیب و  ناـهج  عباـت  نادرم  ناـنز و  ساـبل  تیفیکو  عون  هعماـج  ره  رد  دـنکن . گرزب  ار  یتب  دوشن و  یهار  گـنس 

نانآ و ینیب  ناهج  رد  دـیاب  ار  برغ  رد  یگنهرب  مالـسا و  رد  یگدیـشوپ  ور  نیازا  تسا . نآ  هنیآ ي  نّیبم و  یتح  هعماج و  نآ  گـنهرف 
هک هچنآ  و  تاناویح ، رگید  ياپمه  ییایند و  يدام و  طقف  تسا  يدوجو  ناسنا  یتقو  درک . وجتـسج  دـنراد  ناـسنا  زا  هک  یفیرعت  یقلت و 

و  ( اسیلک یفارحنا  دـیاقع   ) یخیراـت ياـه  هنیمز  دـیابن  هتبلا  مزـال . یعیبط و  دوش  یم  يا  هدـیدپ  یگنهرب  تسا ، تذـل  اـهنت  دراد  تلاـصا 
. درب دای  زا  یگنهرب  نیا  هب  ندز  نماد  رد  ار  ( مزیلایسناتسیزگا  ) یفسلف و  دیورف ) یـس  انـش  ناور   ) یملع ياهوز  اب  و  طحنم ، يراد  هیامرس 

یمن بآ  اه  هتسکش  هزوکزا  دوش و  یمن  عناق  اه  تراقح  اه و  مک  هب  دیسر ، اه  همـشچرس  هب  تخانـش و  ار  دوخ  تمظع  ناسنا  هک  یتقو 
ار ناـسنا  میظع  ياهدادعتـسا  و  كرحتم ، ار  ناـسنا  دـید و  هار  ار  اـیند  هک  یـسک  دـنام . یمن  هار  رد  دـید ، هار  ار  اـیند  هک  یتـقو  دروخ و 

ُنت اـب  شفرح و  اـب  شهاـگن ، اـب  كرحتم ، ياـه  ناـسنا  نیا  ربارب  رد  هار و  نیا  رد  دـناوت  یمن  رگید  درب ، یپ  دوـخ  شزرا  هـب  تخاـنش و 
هروس .1 دناشنب - . اه  مشچ  رد  ار  شدوخ  دنازرلب و  ار  یلد  دنکاپ و  هب  يدرگدیابن  هار  نیا  رد  دـنکداجیا و  یـشزغل  فارحنا و  شیادـص 

هی ي 30. آ  رون ، ي 

! دوس هن  هیامرس ، 

، نانز يارب  بوخ و  ناگمه  يارب  اـیح  ندوب  اراد  تسا : نیا  هلآ )) هیلع و  هللا  یّلـص   ) نیما دـمحم  ترـضح  ياـه  هدومرف  نیرت  بیجع  زا 
یم راد  هیامرـس  دـنامب  یقاب  هیامرـس  ِلصا  رگا  دربب ، ثاثا  یتشم  دـنز و  دربتـسد  يداصتقا  زکرم  کی  هب  دزد  هک  یناـمز  تسا . رت  بوخ 

هیامرس ِلصا  هک  تسا  ینامز  لکشم  دزاس . ریاد  ار  هناخ  تراجت  دنک و  ناربج  ار  اهررض  همه  هیامرـس ، نآ  زا  هدافتـسا  اب  رگید  راب  دناوت 
يارب یهار  دوش و  یم  تسکشرو  رجات ، درک . ظفح  ار  هناخ  تراجت  ناوت  یمن  هدنام  یقاب  ِسانجا  هیقب ي  اب  تروص  نآ  رد  دوش . هدوبر 

دایدزا رازبا  ار  نز  هکزورما  ناـهج  روصت  فـالخرب  هک  دراد  رظن  تقیقح  نیمه  هب  دـیاش  وگتفگ  دروم  ثیدـح  درادـن . دوجو  وا  تاـجن 
ایح و نیاربانب ، تسا . هیامرس  هب  بیسآ  وا  هب  بیسآ  يروآدوس . رازبا  هن  دوس و  هن  تسا  هیامرس  نز  دنا ، هدرمشرب  تاجناخراک  تادیلوت 

یم هدافتـسا  نز  دوجو  زا  وپماش و ... رلوک و  شورف  يارب  شا  یتاغیلبت  یهگآ  رد  هک  یماطن  تسا . رت  هدیدنـسپ  رت و  مزال  وا  زا  تظاـفح 
شورف دـیلوت و  شیازفا  رد  وا  زا  نتـسج  دوـس  هب  يو ، دوـجو  زا  هدافتـسا  نز و  تـشاد  یمارگ  ناـسنا . هـن  دسانـش  یم  رازبا  ار  نز  دـنک ،

مه دراپس  یم  شجارات  هب  هک  نآ  هدیشوک و  شا  هیامرـس  ظفح  يارب  دشوکیم  نز  ظفح  هار  رد  هک  نآ  تسین . تاجناخراک  تالوصحم 
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دوخ يارب  ار  شـشوپ  زگره  دـشاب  هتفایرد  ار  دوخ  هوکـشرپ  هاگیاج  هک  ییوناب  ور  نیا  زا  تسا . هداد  فکزا  اجکی  ار  دوس  مه  هیامرس و 
، دـشچ یم  تیمورحم  معط  نز ، شـشوپ  اب  هک  نآ  دور . یم  لابقتـسا  هب  قوش ، اـب  هکلب  دروآ ، یمن  رامـش  هب  تمحز  تیمورحم و  ناـشن 

یخرب هک  يراوشد  ساسحا  زا  یمهـس  هک  تسا  نیا  تقیقح  نز . دوخ  هن  تساه  نارود  هشیمه ي  ناگـشیپ  تنایخ  ياه  هشقن  اه و  هاگن 
، درادن یعالطا  شتمکح  هفسلف و  زا  یمدآ  هک  يزیچ  لمحت  تسا . نآ  تمکحزا  یعالطا  یب  تلع  هب  دننک  یمراهظا  شـشوپ  زا  ناوناب 

راب نیتسخن  دـشاب  هتفرن  نوریب  رداچ  اب  هاگ  چـیه  هک  یـسک  دـهد . یم  هولج  تخـس  درف  رب  ارراک  هک  تسا  تداع  زین  هاـگ  تسا . تخس 
یم ایوگدنور  نوریب  هناخ  زا  رداچ  نودب  دنهاوخب  شوپرداچ  ِنانز  هاگره  هک  نانچ  تسا . هتفرگ  شود  هب  نیگنـس  يراب  دنکیم  ساسحا 

. تسا درف  تداع  داقتعا و  زا  هتفرگرب  رتشیب  ینیگنس ، یتخس و  ِساسحا  ود  ره  نیا  دنوش . جراخ  هناخ  زا  هنهرب  دنهاوخ 

؟!  یلاسدرخ زا  باجح 

ای لیماف  نانز  رگید  ییادو و  ومع  ردارب و  نوچ  یمراحم  روضح  رد  دنناوت  یم  لاسگرزب  یتح  لاسدرخ و  نارتخد  یبهذم ، ینابم  هیاپ  رب 
باجح نودب  فیظن و  ییامن  اب  امن و  شوخ  ابیز و  سابل  اب  دـشابن - نایمرد  یعامتجا  ای  یقالخا  بیـسآ  هنیمز  هک  نانچ  دوخ - نالاسمه 
یمرحم ریغ  هکاج  ره  هناـخ و  طـیحمرد  ار  نارتخد  هطباـض  نیا  نتفرگرظنرد  اـب  تسا  رتهب  هک  میدـقتعم  اـم  ساـسا  نیا  رب  دـنوش . رهاـظ 

دنوشن هتشاداو  باجح  هب  اه  تیعقوم  نیا  رد  اهنآ  هک  ینامز  . 1 درکن دودحم  ار  اهنآ  ببس  یبو  تشاذگ  دازآ  ششوپ  رد  درادن ، روضح 
نارتخد رگا  لاح  نیا  اب  دـنیآ . یمنرب  ناگناگیب  روضح  رد  ییاـمن  خر  يوجتـسج  رد  دوش  اـضرا  اـهنآ  یـشوپابیز  يرگ و  هولج  سح  و 

هک هدیقع  نیا  دنناد . یمن  تخـس  ار  باجح  یلاسگرزب  رد  هاگ  چیه  دـننک  تداع  رت  هدیـشوپ  ِسابل  هب  فیلکت ، تسخن  ياهزور  نامهزا 
ًالوا اریز  تسین . حیحـص  يداقتعا  " دـنکیم ، ور  نادـب  دوخ  رایتخا  اـب  یلاـسگرزب ، رد  تسین و  دـنمزاین  شـشوپ  هب  یلاـسدرخ  رد  رتخد  "

ایح سرد  یکدوکزا  هک  یلاسدرخ  رتخد  هکنیا : مود  تسا . راوشد  نآ  هب  يدـنبیاپ  یلاسگرزب  رد  دوشن ، تداع  یلاسدرخ  رد  هک  يراـک 
هک تسا  هدروخرب  يدراوم  هب  نارتخد  شـشوپ  عضو  نوماریپ  قیقحت  تّدم  رد  هدنـسیون  دوخ 1 . هنهرب ي  مادـنا  نداد  ناشنرب  دزوماین و 

: درک یم  راهظا  هدنـسیون  اب  وگتفگرد  ینز  دتفای . یم  روضح  لماک  باجح  اب  تسیاب  زین  مراحم  روضح  رد  هاگ  نیدلاو  رابجا  هب  نارتخد 
دـبای و یمن  تبغر  باجح  هب  یلاـسگرزب  رد  دـشاب  كاـب  یب  مشاـب !! يرـسور  نودـب  وا  دوخ  روضح  رد  یتح  دـهد  یمن  هزاـجا  مرهوش 
هن هک  يراک  هب  ناکدوکرابجا  هب  میرادن و  داقتعا  هیاپ  یب  بّصعت  هب  زین  ام  موس : دسانـش . یمن  ینمادـکاپ  فالخرب  يا  هویـش  ار  یگنهرب 
زا زین  ار  نامنادـنزرف  مینادـب و  ار  شـشوپ  تمکح  دوخ  هک  یتروص  رد  اما  مینک . یمن  يراـشفاپ  اـهنآ ، هن  میناد و  یم  ار  شتمکح  دوخ 
هچ هداوناخ و  رد  هچ  يدازآ ، ياطعا  هیرظن ي  دراد !؟ یلاکشا  یگدیشوپ ، ینمادکاپ و  هب  نانآ  ییامنهار  ایآ  مینکانشآ ، نآ  اب  یلاسدرخ 
راک هب  يارب  يا  هنیمز  ای  درادن  دوخ  زومآون  هیجوت  يارب  یمکحم  لیالد  درف  هک  دریگ  یم  رارق  دیکأت  دروم  ببس  نآ  زا  هاگ  عامتجا ، رد 

يارجا رد  يریگ  تخـس  ایآ  درادـن . يداقتعا  نیناوق  نآ  هب  دوخ  ًالوصا  اـی  دـنیب و  یمن  مهارف  تاراـیتخا ، هدـننکدودحم ي  نیناوق  نتـسب 
! مزالریغ اوران و  ینید ، یقـالخا و  لوصا  رد  اـما  تسا ، مزـال  اور و  همه  شزومآ ، حـیرفت و  باوخ و  تشادـهب ، هداوناـخ ، هیذـغت  لوصا 

ثحبم رد  یتیبرت ، ِیسانش  ناور  رد  دناوخارف ! ششوپ  هب  هرابکی  رتالاب  نینس  رد  ار  یگدیـشوپان  هب  هتفای  تداع  ِكدوک  ناوت  یم  هنوگچ 
هب لصا  نیا  اما  دیزاسن . روبجم  دنرادن . ار  شناوت  هچنآ  مهف  رد  ار  ناکدوک  هک  دوش  یم  دیکأت  Maturation «) ) یگدیسر یگتخپ و  »

تیبرت رد  رثؤم  ِلماوع  زا  كرد )   ) هوق ي نتشاد  دوش . هتشاد  غیرد  وا  زا  دبای ، یم  هار  نادب  كدوک  مهف  هچنآ  نایب  هک  تسین  نآ  يانعم 
شریذپ هدنیآ  رد  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دنیوا ، تیبرت  رد  رثوم  لماوع  رگید  زا  هکزین  عامتجا  هناخ و  طیحم  دـیابن  ایآ  یلو  تسا ، كدوک 

هب هرابکی  زور ، کی  رد  دنـشاب و  هدیـشوپان  غولب  ّنس  ات  هکدرکاهر  دازآ  ار  ناگمه  ناوت  یم  هنوگچ  دزاسن ! راوشد  يو  يارب  ار  باـجح 
نیا ایآ  دنهاوخ !؟ یم  دوخ  هکدنهد  یمن  قوس  یهار  هب  ار  نامنادنزرف  ناگتسشن  نیمکرد  ام ، يراذگدازآ  زا  سپ  ایآ  دننکور !؟ ششوپ 

هب ار  اـهنآ  ناـشیارایتخاراهم ، اـب  رگید  يا  هدـع  وـس  نآزا  میراذـگاو و  كدوـک  هـب  ّنـس  رهرد  ار  باـختنا  راـیتخا  دـیاب  هـک  مییاـم  اـهنت 
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هب یلاسدرخ  رد  دـندنمراین  نادـب  یلاسگرزب  رد  امـش  ناکدوک  هچ  ره  مالّـسلا :) مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ  ياـهراتفگدافم  هب  دنـشکدنب !؟
تقبـس امـش  رب  یف  ارحن  ياه ا  ياهـشزومآ  اب  ناـفرحنم  هک  نآ  شیپ ا ز  دـیزومایب ، ار  ینید  فراـعم  ناتنادـنزرف  هب  دـیهد . میلعت  ناـشیا 

ك: ر . داد . ناشن  .( Ernest.B.Hilgard  ) دراگیلیه تسنرا  ياه  شیامزآ  یمـسر  روط  هب  راـب  نیلوا  يارب  ار  موهفم  نیا  . 1 1. دنریگ
ص 18. یلامج ، ینب  تاداسلا  هوکش  يدحا و  نسح  دشر ، یسانش  ناور 

باتکدصکی هدیزگ ي 

یمن ناملـسم  رگن  فرژ  ناسانـش  هعماج  زج  ار  نآ  ياهب  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  یمارگرتخد  زا  یتیاکح 
زورما نم  دومرف : تفر و  ناشیا  هناخ  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  شرتخد  جاودزا  زا  سپ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یناـمز  دـنناد .

هب هناخ  لخاد  روما  دشاب و  یلع  هدـهع ي  هب  هناخ  نوریب  ياهراک  ماجنا  هک  منک  یم  میـسقت  نینچ  ار  رفن  ود  امـش  نایم  لوادـتم  ياهراک 
راک میـسقت  نیا  زا  هزادنا  هچ  ات  نم  هک  دـناد  یمن  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  دومرف : مالّـسلا ) اهیلع  ) همطاف ماگنه  نیا  رد  همطاف . هدـهع ي 

ینامسآ رادرک  نآ  یپ  رد  رظنراهظا  نیا   2. تشاد فاعم  نادرم  يایند  اب  سامت  زا  ارم  راک ، میـسقت  نیا  اب  مردپ  اریز  مدش . نامداش  مردپ 
لاس دص  زا  شیب  اریز  تسا . باتک  دصکی  هدیزگ ي  یسانش  ناور  یسانش و  هعماج  لیاسم  اب  نایانشآ  يارب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ

زا ار  وا  هک  تسا  نآ  هدرک  بسکاهدایرف  نیا  وترپ  رد  نز  هک  يزایتما  نیرتالاو  تسا و  دـنلب  نایبرغ  موقلح  زا  نز  قوقح  دایرف  هک  تسا 
دوش هتساوخ  نز  زا  رگا  ایآ  دندینادرگ ، گس  مزاول  هدنشورف  اه و  ناروتسر  شکوراج  نادرم و  رادنامهم  ار  يو  دندیشک و  نوریب  هناخ 

يرکف دشر  دنزرف و  تیبرت  هب  یگدوسآ  اب  وا  دروآ و  ياج  هب  شیارب  شراکتمدخ  ای  رـسمه  ار  هناخ  نوریب  ياهراک  ناوارف ، مارتحا  هب  ات 
ّتیلاـعف تیعوـنمم  ياـنعم  هب  تشذـگ  هچنآ  تسا !؟ هدـنام  مورحم  يزیچ  زا  هدـش و  متـس  يو  هب  دزادرپـب ، رـسمه  هب  يزرورهم  دوـخ و 

هاـگو دریذـپ  یمن  ناـماس  نز  دوجو  نودـب  اـهراکزا  يرایـسب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رـشب  یگدـنز  ّتیعقوم  هزورما  تسین . نز  یعاـمتجا 
هک تسین  دیدرت  نادرم . هلیـسو  هب  نانز  ياوادم  ای  شزومآ  دـننام  تسا ، رتزیگنا  داسف  نادرم  هلیـسو  هب  اهراک  نآ  ماجنا  هک  تسا  يروط 

ینتفگ هک  يزیچ  اما  دریگ . تروص  نادرم  هلیـسو  هب  ناشیا  يرورـض  ياه  شزومآ  ای  ناـنز  یحارج  لـمع  هکددنـسپ  یمن  زگره  مالـسا 
ّتیلاعف ياضف  نتخیمآ  مهرد  يارب  يا  هناهب  رتشیب  دوش  یم  هدیمان  نز » یعامتجا  روضح  ترورـض   » هچنآ هزورما  فسأت  اب  هک  نیا  تسا 
فادـها هب  رتهب  نانمـشد  دوش و  هتـساک  یمومع  تفع  ایح و  جـیردت  هب  ات  تسا ، دوجوم  ود  نیا  نایم  دروخرب  ندومن  يداع  درم و  نز و 

خساپ اه  شسرپ  نیدب  دیاب  دنروآ  یم  نایم  هب  نز  یعامتجا  روضح  ترورض  زا  نخـس  هک  یناسک  دنبای . تسد  دوخ  یـسایس  یگنهرف و 
هعجارم بلغا  هک  يزکارم  رتشیب  رد  اـی  دـنوش  نادرم  اـب  يرگ  هبحاـصم  راد  هدـهع  ناـنز  هک  تساـه  ترورـض  زا  زین  نیا  اـیآ  هک : دـنهد 
ّتیلاعف ترورض  رب  رگا  دننک ؟ هدافتسا  نانز  دوجو  زا  نوباص  وپماش و  غیلبت  رد  ای  دنوش  هتفرگ  ّتیلاعف  هب  نانز  دنتسه ، درم  نآ  ناگدننک 

نانز ات  دوش  یمن  هدیزگرب  يا  هویش  دریگ و  یمن  تروص  درم  نز و  طالتخازا  زیهرپ  يارب  یشالت  چیه  ارچ  دوش  یم  دیکأت  نز  یعامتجا 
ص 123. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ج6،ص47 2 .  ، یفاکلا .1 دنشاب !؟ ناما  رد  نادرم  روضح  هاگن و  زا  راک  طیحم  رد 

اوه ود  اب  یماب 

دورو یتح  غارچ و  يزمرق  ماگنه  رد  رباع  هژیو  طخ  زا  ناگدایپ  روبع  ور و  هدایپ  رد  هخرچود  تکرح  ییاـپورا  ياـهروشکزا  یـضعب  رد 
یم رارق  رخسمت  دروم  دیآ  نوریب  هناخ  زا  تحارتسا  سابل  اب  هک  يدرم  زین  ام  روشکرد  دراد . همیرج  تحارتسا ، سابل  اب  نابایخ  رد  نادرم 

هب نانز  رگا  اجنآ  رد  اما  دوش ، یم  هتخانـش  یعامتجا  ای  ینوناـق  مرج  همه ، نیا  دوش . یم  داـی  یعاـمتجا  نوئـش  فـالخرب  وا  راـکو  دریگ 
يریگولج دارفا  يدازآ  زا  ارچ  هک  دوش  بوکرس  هدننک  ضارتعا  هکاسب  دوش و  یمن  دنلب  ضارتعا  هب  يدایرف  دنیآ  نوریب  هنهرب  لماکروط 

دارفا و رایتخا  يدازآ و  دـض  رب  يا  هدـیدپ  نآ ، زا  هتفرگرب  ياه  تیودـحم  یگدـننار و  ییامنهار و  نیناوق  يارجا  ارچ  یتسار  دـنک ! یم 
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مورحم نآ ، زا  ناگدننک  فلخت  دوش و  یم  عضو  همان  نییآ  یصوصخ  یتلود و  ریاود  همه  يارب  ارچ  دوش ! یمن  دای  جنر  تمحز و  لماع 
هب نادرم  ندرک  درـسلد  اه و  هداوناخ  نایم  فالتخا  داجیا  ناناوج و  يزاس  هارمگ  رد  هنهرب  همین  ِنانز  هاگنآ  دوش و  یم  هتخانـش  مرجم  و 

!؟ دندازآ یگدنز ،

نادرم رد  یسنج  یلیم  یب 

نیا هک  نآ  لاح  درک . شرافس  ششوپ  هب  ار  نانز  دوبن  مزال  تشاد  يرتمک  لیامت  يزیرغ  لیاسم  هب  نادرم  تشرـس  رگا  دوشروصت  دیاش 
رد اهنت  وا  دشاب و  یمـسوم  تاناویح ، دـننامه  رکذـم ، دوجوم  رد  يزیرغ  لیامت  هاگره  اریز  نز ، يارب  هن  تسا  دـنمدوس  درم  يارب  هن  رما 

تازایتما قوقح و  هب  رّکذم  یهجوت  یب  نآ ، ریغ  رد  دوش و  یم  هتساوخ  مسوم  نامه  رد  اهنت  ثنؤم  دوجو  دنکور ، ثنؤم  هب  صاخ  عقاوم 
ار یگدنز  نیگنس  راب  دنک و  ور  هداوناخ  لیکشت  يوس  هب  هک  تسا  نز  هب  یگشیمه  هقالع  زاین و  وترپ  رد  درم  دزاس . یم  هابت  ار  نز  يو ،
ار جنر  یتخس و  كرتشم ، یگدنز  ياه  ینیریـش  تذل  دراد  دیما  هک  نآ  هچ  دنک . یمن  مه  یگتـسخ  ساسحا  نآ  زاو  دشک  یم  شود  هب 

یعس هتفر  هتفر  دزاس و  یم  هدامآ  هداوناخ  لیکشت  يارب  ار  دوخ  یناوج ، زا  هک  تسا  یفطاع  یـسنج و  زاین  نیا  ببـس  هب  دزاس . رود  وا  زا 
، نادرم نانز و  هک  نآ  دـیما  دـیوش . تسد  اه  يدرُخ  اه و  یتشز  زا  دزوماـیب و  ار  كرتشم  یگدـنز  بادآ  یلاـسگرزب و  لوصا  دـنک  یم 

. دنزومایب یلاسگرزب  لوصا  دنیوش و  تسد  يدرُخ  زا  همه 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
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هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 65زکرم  هحفص 64 
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